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Xülasə. Məqalədə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uğurlu siyasi fəaliyyəti 

öz əksini tapmışdır. Dünya arenasında Azərbaycan xalqının qürurunun, humanist və tolerantlığının sərhədlə-

rini cızmaqla xalqımızın mərdliyini, dözümlülüyünü bir daha dünyaya nümayiş etdirdi. Torpaqlarımızı işğal-

dan azad etməklə Azərbaycanın Ermənistan üzərindəki hərbi qələbəsinin memarına çevrildi.  

Açar sözlər: möhtəşəm qələbə, təşəbbüskar, beynəlxalq arena, müdafiə 

Резюме. В статье отражена успешная политическая деятельность Президента Азербайджана, 

верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Он еще раз продемонстрировал миру мужество и 

терпимость нашего народа, обозначив границы гордости, гуманизма и толерантности азербайджан-

ского народа на мировой арене. Освободив наши земли от оккупации, он стал архитектором военной 

победы Азербайджана над Арменией. 

Ключевые слова: яркая победа, инициатива, международная арена, защита 

Summary. The article reflects the successful political activities of the President of Azerbaijan, 

Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev. He once again demonstrated to the world the courage and 

tolerance of our people, marking the boundaries of pride, humanism and tolerance of the Azerbaijani people 

in the world arena. Having freed our lands from occupation, he became the architect of Azerbaijan's military 

victory over Armenia. 

Key words: bright victory, initiative, international arena, defense 

Tarixdən bilirik ki, hər bir xalqın ən ağır 

məqamında onun xilaskar rəhbəri və sərkərdəsi 

meydana çıxır və öz böyük missiyasını həyata 

keçirir. Amerika üçün Avraam Linkoln, Rusiya 

üçün Stalin, İngiltərə üçün Çörçill, Fransa üçün 

general De-Qoll, Çin üçün Çan Kay-Şi necə xi-

laskardırsa, 1993-cü ildə ulu öndər Heydər 

Əliyev və 2020-ci ildə Prezident İlham Əliyev 

həmin xilaskar vəzifələri yerinə yetirdilər. 

Deyilənlərlə yanaşı bir məsələyə də diqqət 

yetirsək, İlham Əliyevin yuxarıda göstərdiyimiz 

liderlərlə müqayisədə fərqini də görərik. Möhtə-

rəm prezidentimiz İlham Əliyev XXI əsrin yeni 

tipli rəhbər simasını formalaşdırdı. Əgər XX 

əsrin liderləri ilə onu müqayisə etsək, Stalin 



Zəhra Bilal qızı Muradova 

14 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 1, 2021 

həm öz xalqına, həm də düşmənə qarşı çox qəd-

dar idi. Müharibənin qanunlarına uymayan, əs-

gərləri düşünməyərək odun, alovun içinə atan, 

şübhələri ilə sərkərdələri, ziyalıları məhv edən 

bir başçı olmuşdur. O birilərini götürək mühari-

bənin gedişatında məqam axtaran, digər ölkələrə 

yuxarıdan aşağı baxan liderlər olmuşlar. Bu ba-

xımdan İlham Əliyev müharibədən əvvəl siyasi 

platformanı tam əlinə alıb sonra müharibəni 

başlayan və müharibənin strategiyasını və takti-

kasını zərgər dəqiqliyi ilə hesablayan unikal bir 

lider oldu. Onu bir daha səmimi qəlbdən təbrik 

edirik.  

2003-cü ildə hakimiyyət başına gələn 

İlham Əliyev ilk aylardan elə ciddi işlərdən ya-

pışdı ki, onlar ölkənin həyatı üçün son dərəcə 

həlledici əhəmiyyət daşıyırdı. Prezident İlham 

Əliyev ilk növbədə həyatın bütün sahələrində 

Azərbaycanın sürətli inkişafının müəllifi, bir sıra 

nəhəng regional layihələrin təşəbbüskarı, Milli 

Ordumuzun və silahlı qüvvələrimizin yaradıcısı, 

xarici ölkələrdə Azərbaycanın imicini yüksəldən 

diplomat və siyasətçi kimi şöhrət qazandı. 

Mən təhsil sahəsində uzun illər çalışan bir 

alim və pedaqoq kimi bu sahədə aparılan isla-

hatları və keyfiyyətli kadr hazırlığının həyata 

keçirilməsini xüsusi qeyd etməyi özümə borc 

bilirəm. Qısaca olaraq bildirirəm ki, təhsilin in-

kişafı daim Prezident İlham Əliyevin və Azər-

baycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban 

Əliyevanın diqqət mərkəzində olub. Mehriban 

xanım Əliyevanın gərgin əməyinin nəticəsidir 

ki, Azərbaycan folkloru, muğamlarımız, xalq 

dastanlarımız ümumbəşəri mədəni irs siyahısın-

da yer alıb. Gənclərin xaricdə təhsil almalarına 

lazımi şərait yaradılmasının nəticəsidir ki, indi 

bir çox sahələrdə müxtəlif dillərdə sərbəst danı-

şan yüksək ixtisaslı kadrlar fəaliyyət göstərir. 

Onlar xarici ölkələrdə Azərbaycanın şərəfini qo-

ruyur, ölkəmizin yüksəlişinə layiqli töhfələrini 

verirlər. 

Hamımızın bildiyi sadə bir həqiqətdir ki, 

keçən on yeddi il ərzində ölkəmiz bəlkə də bir 

əsrə bərabər inkişaf yolu keçib. Görülən abadlıq 

və quruculuq işlərinin, həyata keçirilən ən müx-

təlif tədbirlərin coğrafiyası o qədər genişdir ki, 

cildlərlə kitablara belə sığmaz. Nəticədə Bakı 

dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrildi, 

ən uzaq bölgələr inkişaf etdi və bunlarla bərabər 

xalqımızın sosial vəziyyəti xeyli yaxşılaşdı. 

Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti 

hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan paytaxtımızda 

səfərdə olarkən bildirdi ki, Bakı ildən-ilə elə in-

kişaf edir ki, bura beş il əvvəl gələn müsafir Ba-

kının iri addımlarla inkişafını aydın görür və eti-

raf edir. 

Azərbaycan diplomatik sahədə böyük 

uğurlar qazanaraq dünyada söz sahibinə çevril-

di. Ölkəmiz beynəlxalq arenada müxtəlif etnik 

qrupların azərbaycanlılarla dinc yanaşı yaşamaq 

sahəsində nümunə oldu. Dünyanın hər tərəfin-

dən ölkəmizdə keçirilən iri miqyaslı tədbirlərə 

qatılan xarici ölkə nümayəndələri Azərbaycanın 

tolerant bir ölkə olduğunu vurğuladılar. Bütün 

problemlərini müvəffəqiyyətlə həll etmiş Azər-

baycanın həll olunmamış bir problemi qalırdı ki, 

bu da təcavüzkar Ermənistan tərəfindən ortaya 

atılmış qondarma Dağlıq Qarabağ problemi idi. 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 

Əliyev cəlb edildiyimiz bu çətin problemin həlli 

ilə demək olar ki, hər gün məşğul olurdu. Prezi-

dent demək olar ki, bütün dövlətlərin başçıları 

ilə görüşlərində və beynəlxalq tədbirlərdə Dağ-

lıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll 

olunmasının vacibliyindən, ancaq Ermənistanın 

danışıqlar prosesini hər vasitə ilə pozmağa çalış-

masından, işğalçının dünyada yeni təhlükəli pre-

zident yaratmaq meylindən danışır, beynləxalq 

təşkilatları işğalçını cilovlamağa çağırırdı. Bu-

nunla bərabər, Prezident İlham Əliyev ATƏT-in 

Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşlərində 

onları öz fəaliyyətlərini canlandırmağı tövsiyə 

edirdi. Təəssüf ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini 

dinc yolla həll etmək vəzifəsini üzərinə götür-

müş həmsədrlər bir qayda olaraq ikili standart-

lardan yaxa qurtara bilmir, işğalçını öz adı ilə 

çağırmırdılar. Cəzasızlıqdan daha da azğınlaşan 

Ermənistan rəhbərləri isə bundan istifadə edərək 

işğalı genişləndirmək və dərinləşdirmək xətti 

götürdülər. İş o yerə çatdı ki, Ermənistanın baş 

naziri Nikol Paşinyan və müdafiə naziri David 

Tonoyan ―yeni müharibə, yeni ərazilər‖ kimi 

sərsəm ideyalar irəli sürdülər və onu reallaşdır-

mağa girişdilər. Xalqımızın heysiyyatına toxu-

nan Nikol Paşinyan Azərbaycanın qədim şəhəri 

olan Şuşaya gələrək orada yallı getdi və uydur-

ma ―dqr‖-in ―parlamentinin‖ Şuşaya köçürülə-

cəyini bəyan etdi. İyul ayında Ermənistan Tovuz 

ətrafında yeni təxribatlara başladı və bununla da 
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həll 

olunmayacağını açıq surətdə bildirdi. 

Əslində bu, gözlənilməz olmadı. Prezident 

İlham Əliyev Ermənistanın namərd planlarına 

qarşı ciddi hazırlıq işləri görülməsini başa çat-

dırmışdı. Çıxışlarından birində Ermənistan baş 

nazirinə belə mesaj göndərmişdi ki, gəl təkbətək 

vuruşaq, görək axırı necə olacaq? Çünki Ermə-

nistan onun-bunun hesabına yarandığı gündən 

indiyədək himayəçilərinin dəstəyinə arxalanıb. 

Yada salaq ki, I Qarabağ müharibəsində də er-

mənilər sovet ordusunun fəal köməyindən istifa-

də etmişdilər. Ancaq Azərbaycan otuz il əvvəlki 

zəif Azərbaycan deyildi. Bütün sahələrdə Azər-

baycan Ermənistanı üstələyirdi. Hərbi sahədə 

isə Azərbaycan Ordusu Ermənistan ordusunu 

dəfələrlə üstələyirdi. Həmişə səbir və təmkin 

nümayiş etdirən dövlət başçımız son məqama 

qədər münaqişəni dinc yolla həll etməyə, qan 

tökülməməsinə cəhd göstərsə də Ermənistan öz 

davakar siyasətindən əl çəkmədi. İyirmi altı illik 

atəşkəs dövründə daim təxribatlar törədən Er-

mənistan bu il iyulun 12-də daha iri miqyaslı 

Tovuz təxribatı törətdi. Azərbaycan rəhbəri tam 

yəqin etdi ki, Ermənistan yeni ərazi iddiaların-

dadır. Təcavüzkar dövlət işğal etdiyi torpaqların 

bir qarışını belə dinc yolla geri qaytarmayacaq. 

 Azərbaycan xalqı ayağa qalxaraq öz Pre-

zidentinə dünyada hələ görünməmiş bir dəstək 

verdi. Bu həmrəyliyə xarici ölkələrdə yaşayan 

həmvətənlərimiz də səs verdilər. Nəhayət, sen-

tyabrın 27-də Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyev qüdrətli ordumuza 

―İrəli!‖ əmri verdi. Hərbi əməliyyatların ilk gü-

nündə bölmələrimiz ildırım sürəti ilə irəliləyə-

rək Murov yüksəkliyini və bir neçə strateji nöq-

təni ələ keçirdilər. Döyüşlərin dördüncü günün-

də artıq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəksiz 

üstünlüyü göz önündə idi. Azərbaycan Ordusu 

Ermənistan rəhbərlərinin və generallarının lov-

ğalıqla təriflədikləri guya alınmaz ―Ohanyan 

müdafiə istehkamları‖ cəmi bir neçə gün ərzin-

də darmadağın etdi. 

Fərəhlə qeyd etmək lazımdır ki, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyev bütün döyüş əməliy-

yatlarına şəxsən rəhbərlik edir və əməliyyatları 

idarə edirdi. Onu da göstərmək vacibdir ki, 

müasir silah-sursat, artilleriya qurğuları, zirehli 

texnika və müdafiə sistemləri ilə təchiz edilmiş 

Azərbaycan Ordusu hərb tarixinə yeni səhifələr 

yazdı. Cəmi 44 gün davam edən müharibədə Er-

mənistan silahlı qüvvələri elə sarsıdıcı zərbələr 

aldı ki, yəqin ən azı əlli il özünə gələ bilməz. 

Təbii ki, Azərbaycanın Ermənistan üzərin-

dəki hərbi qələbəsinin memarı Prezident İlham 

Əliyevdir. Çünki 17 il müddətində bu qələbənin 

təmin olunması üçün vacib olan bütün hazırlıq-

ları görmüşdü. 

Bu gün məmnunluqla deyə bilərik ki, ordu 

sərkərdəsi, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

döyüş meydanında möhtəşəm qələbə qazanmaq-

la bərabər informasiya cəbhəsində də öz qüdrə-

tini göstərdi. Müharibə gedən 44 gün ərzində 

xarici ölkələrin mətbuat agentliklərinə və teleka-

nallara verdiyi müsahibələrdə dövlətimizin baş-

çısı bu cəbhədə də böyük qələbə qazandı. 

Gərgin döyüşlərin getdiyi 44 gündə Prezident 

İlham Əliyev xarici ölkələrin jurnalistlərinə 

otuzdan artıq geniş müsahibə verərək Azərbay-

canın haqq işindən, yalnız öz sərhədləri daxilin-

də mübarizə aparmasından, öz torpağını azad 

etmək məqsədindən danışıb. Şahidiyik ki, həmin 

jurnalistlərin bir çoxu Ermənistanın mövqeyini 

müdafiə edən suallar verir, dolayısı ilə Azərbay-

canı ittiham etməyə çalışırdılar. Lakin Preziden-

timiz tutarlı fakt və arqumentlərlə onları susdur-

du. Bu cavablar tariximizdə ilk dəfə olaraq in-

formasiya müharibəsində Azərbaycanın qələbə-

sini təmin etdi. Həmin cavablar hamımızın ürə-

yindən tikan çıxardı. Xüsusilə, ABŞ-dan, Fran-

sadan, Rusiyadan gələn jurnalistlərin qərəzli 

mövqelərinin darmadağın edilməsi informasiya 

müharibəsində qələbəmizin rəhni oldu. 

Otuz il davam edən və xalqımıza məşəq-

qətlər, başıaşağılıq gətirən Dağlıq Qarabağ mü-

naqişəsi daha mövcud deyil. Bəzən səhərlər yu-

xudan oyananda özümüz-özümüzdən soruşuruq 

ki, yəni Dağlıq Qarabağ problemi doğrudanmı 

həll olunub? Doğrudanmı Şuşa, Laçın, Kəlbə-

cər, Ağdam və digər rayonlarımız erməni əsarə-

tindən qurtarıb?  

Bəli, dədə-baba torpaqlarımız otuz illik iş-

ğaldan azad edilib. Biz bu gün başımızı dik tuta-

raq qürur hissi keçiririk. Bu qüruru bizə dövləti-

mizin başçısı cənab İlham Əliyev bəxş edib. 

İndi ölkəmizin qarşısında ermənilər tərə-

findən vəhşicəsinə dağıdılıb yandırılmış və xa-

rabazara çevrilmiş şəhər və kəndlərimizi dirçəlt-

mək və abadlaşdırmaq kimi nəhəng tikinti-quru-

culuq işləri durur. Ancaq inanırıq ki, Azərbay-
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canı cəmisi on yeddi ilə dünyaya tanıdan və özü 

də dünyada Böyük Qurucu kimi tanınan Prezi-

dentimiz bu problemi lap qısa müddətdə həll 

edəcəkdir. Biz öz Prezidentimizin nəhəng Quru-

culuq missiyasına inanırıq, müharibə meydanın-

da qanımıza susamış düşmən orduları üzərində 

Zəfər çalan dövlət başçımız geniş quruculuq iş-

lərini də Zəfərlə başa çatdıracaqdır! Bütün Qələ-

bələrin qazanılmasında Prezidentimizin arxasın-

da bir nəfər kimi dayanan Azərbaycan xalqı 

bundan sonra da öz ağıllı və tədbirli rəhbərinin 

arxasında möhkəm dayanacaqdır. Mən bu sözlə-

rimlə bütün Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə 

edirəm. 
Problemin aktuallığı. Azərbaycan dövlətçili-

yinin, ideologiyasının təbliği, Beynəlxalq arenada si-

yasi mövqeyimizin dəstəklənməsi.  

Problemin elmi yeniliyi. Azərbaycan xalqı-

nın bir amal, bir ideya ətrafında birləşərək müdafiə 

ehkamını təmin etmək, dahi liderin siyasi təcrübəsi-

nin yayılması və gənclərdə vətənpərvəlik ideyalarını 

formalaşdırmaq.  

Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. 

Məktəb və pedaqoji fikir tarixində vətəndaş mövqeyi-

nin təmin edilməsi üçün etibarlı mənbə rolunu oynayır.  
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Xülasə: Məqalədə pedaqoji təhsilin Azərbaycan təhsil sistemində tutduğu yer ―sistem-struktur‖ dia-

lektik yanaşması əsasında şərh olunur, çağdaş dövrdə qloballaşan dünyanın çağırışlarına uyğun olaraq müəl-

lim hazırlığı sisteminin yaradılması modernləşdirmə, müasirləşdirmə mərhələsinə qədəm qoyan Azərbayca-

nın başlıca hədəflərindən biri kimi dəyərləndirilir, müəllim hazırlığı prosesində yaradıcı mühitin olmasının, 

gələcək pedaqoqların peşəkar fəaliyyətə baza elementləri əsasında hazırlanmasının vacibliyi əsaslandırılır. 

Açar sözlər: qloballaşan dünyanın çağırışları, peşəkar kompetensiya, səriştəli müəllim hazırlığı, 

fasiləsiz təhsil, pedaqoji təcrübə, tələbə tədqiqatı.  

Резюме: В статье разъясняется роль педагогического образования в системе образования Азер-

байджана на основе «системно-структурного» диалектического подхода. Создание системы подготов-

ки учителей в соответствии с вызовами глобализирующегося мира считается одной из главных целей 

Азербайджана, вступившего в стадию модернизации. Обоснована важность наличия творческой 

среды в процессе подготовки учителей, подготовки будущих учителей на основе основных элементов 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: созывы глобализации мира, профессиональная компетенция, подготовка 

компетентного учителя, непрерывное образование, педагогический опыт, студенческое 

исследование 

Summary: The article explains the role of pedagogical education in the education system of 

Azerbaijan on the basis of the "system-structural" dialectical approach. The creation of a teacher training 
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system in accordance with the challenges of the globalizing world is considered one of the main goals of 

Azerbaijan, which has entered the stage of modernization. In the article importance of the presence of a 

creative environment in the process of training teachers, training future teachers on the basis of the main 

elements of professional activity has been substantiated. 

Key words: the challenges of a globalized world, professional competence, preparation of an 

experienced teacher, continuous education, pedagogical experience, student investigation. 

Pedaqoji təhsilin Azərbaycan təhsil siste-

mində tutduğu yer ―sistem-struktur‖ dialektik 

yanaşmasında daha aydın şəkildə anlaşılır. Da-

nılmazdır ki, pedaqoji təhsil təhsil sistemində 

ehtiva olunur, başqa sözlə, təhsil sistemindən 

pedaqoji təhsil fikrən ayrıla bilən struktur vahid-

dir. Azərbaycan Respublikasında təhsilin 

―Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu‖nda rəsmiləşdirilmiş ―Azərbaycan döv-

ləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xal-

qın milli ənənələrinə və demokratiya prinsipləri-

nə, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət 

edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyala-

rına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən 

vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək, milli-mənəvi 

və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf et-

dirən, geniş dünyagörüşünə malik olan, təşəb-

büsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, 

nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, müasir tə-

fəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis-

kadrlar hazırlamaq, sistemləşdirilmiş bilik, ba-

carıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və ixtisa-

sın daim artırılmasını təmin etmək, təhsilalanları 

ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə ha-

zırlamaq‖ məqsədlərinin reallaşdırılmasında im-

kandaşıyıcılıq funksiyasına malikdir. 

Təqdim etdiyimiz bu mülahizəni ―tam-

hissə‖ münasibətləri əsasında arqumentləşdir-

mək o qədər də çətin məsələ deyildir. Söyləmək 

yetərli olar ki, tam ilə hissənin qarşılıqlı əlaqəsi 

öz ifadəsini həm tamın keyfiyyətinin onu təşkil 

edən hissələrin spesifik təbiətindən asılılıqda, 

həm də bu hissələrin keyfiyyətinin tamın spesi-

fik təbiətindən asılılıqda tapa bilir. Tamın nisbi 

bölünməz hissəsi kimi çıxış edən elementlərin 

və bunların münasibətlərinin dialektik vəhdəti 

sistem anlayışının əsas əlaməti sayılır. Hissə sis-

temin təbiətinə daxil olan və nisbi müstəqilliyə 

malik olan komponentdir, tam-öz aralarında əla-

qələnən hissələri əhatə edən və ayrı-ayrı hissə-

lərdə həmişə olmayan bəzi xassələrə malik olan 

sistemdir. 

Prof. S. Xəlilovun aşağıda özünə yer alan 

mülahizəsi də pedaqoji təhsilin ehtiva olunduğu 

sistemdə yerini və funksiyalarını dəyərləndirmə-

yə əsas yaradır. O göstərir ki, təhsil öz səviyyə 

və yönümündən asılı olaraq üç müxtəlif məqsə-

də xidmət edə bilər.  

Birincisi, bilik və təcrübə bu və ya digər 

fəaliyyət sahəsində istifadə olunmaq, praktikada 

tətbiq edilmək üçün əldə edilir. Həkimlərin, bəs-

təkarların, mühəndislərin və s. (yaradıcılıq fəa-

liyyətindən fərqli olaraq hazır bilik və vərdişlərə 

əsaslanan fəaliyyət) bu qəbildəndir.  

Ġkincisi, bilik və təcrübə başqalarına öy-

rətmək üçün əldə edilir. Müəllimlik sənəti qarşı-

sına heç bir başqa praktik məqsəd qoymadan, 

yalnız təhsil sisteminin kadrla təmin olunması-

na, başqa sözlə, onun öz inkişafına xidmət edir. 

Fənn müəllimləri əslində fizik, riyaziyyatçı yox, 

məhz fizika müəllimi, riyaziyyat müəllimi oldu-

ğu kimi, müəllim-mühəndis, müəllim-həkim də 

peşəsinə görə məhz müəllimdir. 

Üçüncüsü, bilik və təcrübənin səviyyəsini 

yüksəltmək, yeni biliklər əldə etmək üçün lazım 

olan fəaliyyət sahəsi-elmi iş də ilkin təhsil mər-

hələsini tələb edir. Yəni ancaq əvvəlki nəsillər-

dən miras qalan bilik və təcrübə öyrənildikdən 

sonra hər bir nəsil öz payını bura əlavə edə 

bilər. Yeni biliklərin alınması istiqamətində fəa-

liyyət nəzəri yaradıcılıq-alimlik, yeni təcrübə 

əldə etmək sahəsində fəaliyyət isə əməli yaradı-

cılıq (yaradıcı-həkim və ya alim-həkim, ixtiraçı-

mühəndis və s.) adlanır. Birinci - bilik və təcrü-

bənin tətbiqinə, ikinci – yayılmasına, üçüncü ar-

tırılmasına xidmət edir. Lakin bu fərqlər təhsilin 

məqsədində və yüksək mərhələsində özünü gös-

tərən fərqlərdir. İlkin mərhələdə isə hər üç isti-

qamət üst-üstə düşür. Yəni bütün hallarda əv-

vəlcə keçmiş nəsillərin əldə etdiklərini öyrən-

mək, mənimsəmək lazımdır. Bu isə sözün dar 

mənasında, məxsusi mənada təhsildir. Bu mər-

hələdə təhsil hələ başqa fəaliyyət sahələri ilə 

çarpazlaşmır və xalis təhsil sahəsi kimi mövcud 

olur [6, s. 43-51]. 

Bünövrədə və ilk mərhələlərdə daxili 

bölgü, şaxələnmə yoxdur. Yalnız məqsədə (müx-

təlif məqsədlərə) yaxınlaşdıqca ümumi təhsil 
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prosesində(bu pillədə pedaqoji kadrın yeri mə-

lumdur-F.İ, G.A) şaxələnmə başlanır və getdikcə 

dərinləşir. Hansı sahə üçün kadr hazırlanma-

sından asılı olaraq təhsil bu və ya digər ictimai 

fəaliyyət sahəsi ilə sıx surətdə əlaqələnmiş olur. 

Hər bir millətin halı daha dürüst formada 

onun məktəbində əks olunur. Hüseyn Cavid ya-

zırdı: ―Bir millətin hər halını tədqiq etmək üçün 

ən doğru meyar, kəsdirmə yol o millətin mək-

təbləridir‖. Məktəbin siması müəllimdir. Odur 

ki, müəllim hazırlığı strateji hədəf kimi dəyər-

ləndirilir. Bu, doğru yanaşmadır.  

 Çağdaş dövrdə qloballaşan dünyanın ça-

ğırışlarına uyğun olaraq müəllim hazırlığı siste-

minin yaradılması modernləşdirmə, müasirləş-

dirmə mərhələsinə qədəm qoyan Azərbaycanın 

başlıca hədəflərindəndir. Hamıya bəlli olan hə-

qiqətdir ki, bütün pedaqoji sistemlərin, ideyala-

rın, təlimdə yeni yanaşmaların mərkəzində mü-

əllim, onun şəxsiyyəti, yaradıcı, təşəbbüskar 

fəaliyyəti, öz işinə məsuliyyətli münasibəti 

durur. Təhsil sisteminin müasir tələblər səviyyə-

sində qurulması, hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiy-

yətin formalaşması yüksək biliyə, bacarığa, mü-

kəmməl səriştəyə malik pedaqoji kadrların ha-

zırlanmasını tələb edir [1, s. 239]. 

Pedaqoji təhsil müasir Azərbaycan təhsil 

sisteminin mühüm komponenti olmaqla özündə 

təhsil sisteminin bütün strukturlarının elmi, pe-

daqoji, psixoloji, metodik və məzmunla bağlı 

parametrləri birləşdirir. Yalnız pedaqoji təhsil 

vasitəsilə məqsədyönlü şəkildə təhsil sahəsində 

keyfiyyətli təhsil işçisi hazırlamaq mümkündür, 

hansı ki, onların peşəkar kompetensiyalarına, 

digər təhsil müəssisələrindən fərqli olaraq, bi-

rinci növbədə pedaqoji mədəniyyəti daxil etmək 

lazımdır. Arzuolunan haldır ki, ―Azərbaycan 

Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 

Strategiyası‖nda ölkəmizdə beynəlxalq standart-

lara cavab verən təhsil sisteminin inkişaf istiqa-

mətləri, başlıca hədəfləri dəqiq müəyyənləşdiril-

miş, təhsil işçiləri qarşısında yeni, məsul vəzifə-

lər qoyulmuşdur [2].  

―Azərbaycan Respublikasında təhsilin in-

kişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ Azərbaycan 

Respublikasında keyfiyyət nəticələri və əhatəli-

liyinə görə dünya ölkələri sırasında aparıcı 

mövqe tutan, səriştəli müəllim və təhsil mene-

cerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan in-

frastruktura malik təhsil sisteminin yaradılması 

üçün beş strateji istiqamətdə genişmiqyaslı təd-

birləri ehtiva edir. Dövlətimizin təhsil siyasəti-

nin həyata keçirilməsində, nəzərdə tutulan təd-

birlərin reallaşdırılmasında pedaqoji kadrlar 

mühüm rol oynayır və strategiyada səriştəli mü-

əllim hazırlığı başlıca hədəflərdən biri kimi xü-

susi vurğulanır.  

Səriştəlilik təhsilverənin nəzəri biliklərə yi-

yələnməsi ilə məhdudlaşmamaq, praktik bilik və 

bacarıqlara yiyələnmək və onları praktiki fəaliy-

yətdə səmərəli tətbiq etmək qabiliyyətidir. Səriştə 

ali məktəb auditoriyasında mənimsənilən bilik və 

bacarıqların konkret fəaliyyətin nəticəsinə çevril-

məsini, pedaqoji fəaliyyətin yaradıcı, səmərəli şə-

kildə həyata keçirilməsini təmin edir [3]. 

Müasir dünyada gedən və həyatımızın 

bütün sahələrinə təsir göstərən qloballaşma pro-

sesləri müəllim hazırlığı işinə yeni yanaşma 

tələb edir. Yeni yanaşma-yeni metod və üsulla-

rın, mütərəqqi prinsiplərin, müasir texnologiya-

ların istifadəsi və həyata keçirilməsi üçün 

yüksək intellektual potensiala malik müəllim 

kadrlarının hazırlanması müəllim hazırlığı üzrə 

işin təkmilləşdirilməsi yollarını şərtləndirir. Qə-

naətimizə görə, yeni yanaşma yeniyetmə gənc-

lərin müəllimlik sənətinə təşviq olunmasına, pe-

daqoji orta və ali ixtisas məktəblərində həyata 

keçirilən bütün proseslərə, diplomdansonrakı 

təhsilə və məktəbdaxili pedaqoji fəaliyyətin təş-

kili və nizamlanması kimi nisbi fərqləndirilən 

mərhələlərə sirayət etməlidir. 

Subyektiv anlamımıza görə, təhsildə inno-

vasiya problemi günümüzün əsas prioritetlərin-

dəndir. Tələbələrin yaradıcı, istedadlı yetişmələ-

ri üçün onların fəaliyyətinin əsas istiqamətləri 

dövlət və ictimai maraqları müdafiə edən məsə-

lələrə yönəlməlidir. Müəllim hazırlığı prosesin-

də yaradıcı mühitin olması vacibdir. Yaradıcılıq 

təcrübəsinin subyekti olmayan kəs yaradıcı şəx-

siyyətin formalaşdırılması kimi mürəkkəb və 

məsul funksiyanın imkandaşıyıcısı ola bilməz. 

İddia edirik ki, pedaqoji ixtisasa yiyələnməkdə 

olan tələbələrin zehni tərbiyəsinə, fikir fəallığı-

nın diqqət mərkəzinə çəkilməsinə, intellektual 

bacarıqlarının, elmi dünyagörüşlərinin formalaş-

masına qayğılı münasibət onların təhsilinin key-

fiyyətinə təsir edən mühüm amillər kimi dəyər-

ləndirilməlidir.  

Müəllimin peşəkar inkişafı ilə bağlı aşağı-

dakı istiqamətlər təqdir olunur, hansı ki, biz bu 
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mülahizəyə tərəfdarıq: nəzəri-elmi biliklərin 

(fənn üzrə) inkişafı; metodiki biliklərin müasir 

tələblərə uyğunlaşdırılması; İKT–dən istifadə 

bacarıqlarının formalaşdırılması; pedaqoji-psi-

xoloji yanaşma bilik və bacarıqları; iki və daha 

çox xarici dildə ünsiyyət bacarıqları; menec-

ment bilik və bacarıqları [4, s. 243 ]. 

Müasir dövrdə ali pedaqoji təhsil siste-

mində bir-birinin əksi olan iki tendensiya müşa-

hidə olunur. Birinci tendensiyada, pedaqoji fəa-

liyyətin bütün sosial proseslərin infrastrukturuna 

nüfuz edərək istehsal sahəsi ilə təhsil sistemləri-

nin qovuşdurulmasının təmin olunması önə çə-

kilir. İkinci tendensiyaya əsasən pedaqoji təhsi-

lin başlıca məqsədi şəxsiyyətin inkişafına təmi-

nat verən şəraitin yaradılmasına cavabdehlik da-

şımaq, yaranmış mürəkkəb problemlərin inkişaf 

istiqamətini müəyyən etmək, onun düzgün təş-

kilini bacaran müəllim kadrlarının hazırlanması-

na yönəltməkdir [5, s. 414 ]. 

Gələcək pedaqoqların peşəkar fəaliyyətə ha-

zırlanması ümumi halda üç baza elementi əsasında 

təqdim edilməlidir: müəllim təhsil alanı öyrətmə-

yə hazır olmalı, onun intellektual inkişafına ca-

vabdehlik daşımalıdır; müəllim təhsil alanlara ve-

rilmiş məzmunun mənimsənilməsini, qavranılma-

sını, onun, yenidən hasil edərək, təəssüratı və 

şəxsi kəşfi kimi qəbulunu təmin etməlidir; müəl-

lim təhsil alanlar tərəfindən əldə olunmuş təcrübə-

ni, biliyi və bacarıqları onların mənəviyyatının 

şəxsi göstəricisi olduğuna inandırmalıdır. 

Qeyd olunmuş hərəkətlərin triadası müəl-

limin peşəkarlıq kompetensiyalarının nüvəsini 

təşkil edir.  

Əldə olunmuş elmi materialların təhlili 

göstərir ki, pedaqoji təhsilin inkişafı üçün bunla-

rın diqqət mərkəzində saxlanılması vacibdir: 

ümumtəhsil məktəblərində yeniyetmə və gənc-

ləri pedaqoji fəaliyyət sahəsinə yönəldən peşə-

yönümünün optimal variantlarının seçilməsi və 

tətbiqi, pedaqoji peşənin motivasiyasının yaxşı-

laşdırılması; pedaqoji təhsili və fəaliyyəti motiv-

ləşdirən dövlət səviyyəli tədbirlərin reallaşdırıl-

ması, müəllimin cəmiyyətdə nüfuzunun, ictimai 

mövqeyinin gücləndirilməsi siyasətinin davam-

lılığının təmin edilməsi; pedaqoji təhsil müəssi-

sələrinin pedaqoji ali təhsilin məzmununun və 

texnologiyasının elmi təminatının mərkəzinə 

çevrilməsi; nəzəri biliklərlə təcrübi biliyin veril-

məsi prosesinin (istehsalat təcrübəsinin) vahidin 

tərəfi kimi birləşdirilməsi; pedaqoji təhsil müəs-

sisələrinin tərbiyəetmə, təhsilləndirmə və inkişa-

fı sürətləndirmə problemlərinin həlli mərkəzləri-

nə çevrilməsi; tələbələrin həm tədris prosesində, 

həm də asudə vaxtlarının təşkilində onların ya-

radıcılıq, pedaqoji tədqiqatçılıq təcrübələrinə yi-

yələnmələrini hədəfləyən mühitin yaradılması; 

pedaqoji təhsil müəssisələrində arzuolunan 

təhsil nəticələrinin əldə edilməsini şərtləndirən 

davamlı, şəffaf, sağlam rəqabətin mövcudluğu-

nun elmi-pedaqoji əsaslarla idarə olunması; pe-

daqoji təhsil müəssisələrinin müəllimlərin səriş-

təliliyinin yüksəldilməsi mərkəzinə çevrilməsi; 

pedaqoji təhsil müəssisələrinin ―məktəb-pedaqo-

ji kollec-ali məktəb‖ kimi fasiləsiz təhsilin inki-

şaf mərkəzinə çevrilməsi; pedaqoji təhsil müəs-

sisələrinin ali pedaqoji təhsilin islahat mərkəzi-

nə çevrilməsi; pedaqoji təhsil müəssisələrinin 

sosial işin təşkili mərkəzinə çevrilməsi; pedaqoji 

təhsil müəssisələrinin təhsilin keyfiyyətinin ida-

rə olunmasının elmi təminatının mərkəzinə çev-

rilməsi; pedaqoji təhsilin fasiləsizliyinin, dip-

lomdan sonrakı təhsilin pedaqoji kadrların və 

məktəbin tələbatına uyğunluğunun təmin olun-

ması; pedaqoji təhsilin ümumtəhsilin həyatake-

çirilmə fəlsəfəsinə uyğunluğunun gözlənilməsi; 

müəllimin pedaqoji fəaliyyəti zamanı onu da-

vamlı şəkildə elmi-nəzəri, pedaqoji, ideya-siya-

si, təcrübi hazırlığa təhrik edən mühitin yaradıl-

ması; müəllimin hazırlıq səviyyəsinə-səriştəlili-

yinə uyğun diferensial əmək haqqının ödənilmə-

si mexanizmindən istifadə edilməsi. Fikrimizcə, 

sadalananlar müəllim hazırlığının təkmilləşdiril-

məsi yolları kimi də qəbul oluna bilər. 
Problemin elmi yeniliyi. Pedaqoji təhsilin 

―sistem-struktur‖ dialektik yanaşma əsasında dərk 

olunması və qurulması onun ölkədə təhsilin ümumi 

inkişaf ahənginə uyğunluğunu şərtləndirir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Pedaqoji təhsi-

lin ―sistem-struktur‖ dialektik yanaşma əsasında 

dərk olunması onun təşkilində və idarə olunmasında 

yol verilə biləcək yanlışlıqların başvermə risklərini 

azaldır. 

Nəticə. Ölkəmizdə təhsil siyasətinin əsas isti-

qamətləri və prinsipləri nəzərə alınaraq, müəllim 

kadrlarının hazırlanmasını təmin edən müasir tədris-

təlim prosesinin elmi əsaslarla yenidən qurulmasında 

xeyli işlər görülmüşdür və pedaqoji təhsil sisteminin 

inkişafı ilə bağlı aşağıdakı məqsədlərin həyata keçi-

rilməsi elmi nəzəri, pedaqoji və metodik cəhətdən 

əsaslandırılmışdır: pedaqoji təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi; müasir beynəlxalq təcrübə və milli ə-
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nənələr əsasında onun məzmununun və strukturunun 

yeniləşdirilməsi; peşə təlimi və tərbiyənin vahidliyi-

nin, pedaqoji təhsil sistemində dövlət, ictimai və 

şəxsi prioritetlərin tarazlığının təmin edilməsi; qaza-

nılmış nəzəri biliklərin təlim-tərbiyə müəssisələrində 

tətbiqi və müəllim peşəsi ilə bağlı tələb olunan kom-

petensiyaların əldə edilməsi üçün pedaqoji təcrübə-

lərin yeni modelinin hazırlanması. 
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В глобализованном обществе начинает 

оформляться новый заказ школьному образо-

ванию: формирование в учащихся знаний, 

адекватных современной научной картине 

мира, новых познавательных способностей, 

конструктивных качеств, мировоззренческих 

ориентиров, нравственных общественных 

смыслов и ценностей. Важнейшей целью 

школьного образования становится стремле-

ние научить подрастающее поколение кон-

структивно мыслить в условиях быстро мен-

яющегося мира и огромных потоков инфор-

мации. В связи с этим, в последние десятиле-

тия ХХ – начале ХХІ века активно реформи-
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руются системы образования большинства 

стран мира.  

Среди стран, образование в которых 

развивается быстро и эффективно, выделя-

ется Китай - страна, образование которой за 

последние четыре десятилетия изменилось 

до неузнаваемости. Поражают как темпы, 

так и масштабы его развития: всего лишь 2% 

от общемировых расходов на общественное 

образование, позволили решить проблему 

распространения обязательного девятилетне-

го образования среди одной пятой населения 

всего земного шара. Это при том, что в 1982 

году каждый четвертый китаец в возрасте 

старше 15 лет был неграмотным, а лиц со 

средним и высшим образованием насчитыва-

лось всего 615 человек на 100000. Уже к 

2001 году школьное образование трех ступе-

ней (начальное, среднее и высшее) охватыва-

ло 229 млн. человек, а темпы роста почти в 

два раза превысили среднемировой уровень 

за аналогичный период. В настоящее время 

посещаемость начальных школ составляет 

по всей стране 98,58%, валовой коэффициент 

зачисления в среднюю школу начальной сту-

пени — 90%, неграмотность среди молодежи 

и людей зрелого возраста снизилась до 5% и 

ниже, обязательное девятилетнее образова-

ние уже введено в районах с населением, 

составляющим свыше 90% от всего населе-

ния страны, 99% всех детей младше 15 лет 

обучаются в школе [1].  

Результатом реформирования стало соз-

дание сложной иерархической структуры 

учебных заведений с разным социальным 

статусом и разными перспективами продол-

жения образования выпускников (ключевые 

школы; школы или классы с гуманитарным 

или научно-техническим профилем; школы с 

начальной профессиональной подготовкой; 

обычные средние школы; специализирован-

ные школы для детей с психофизиологиче-

скими проблемами). Законодательно закреп-

лены такие уровни образования: дошкольное 

воспитание (с 3 до 6-7 лет); начальная школа 

(5 или 6 лет в зависимости от региона); не-

полная средняя школа (4-3 года); полная 

средняя (3 года); профессиональные школы с 

полной общеобразовательной подготовкой 

(3-4 года); университет (4-5 лет, для меди-

цинских факультетов 7-8 лет); докторантура 

(3 года) [1]. Таким образом, была достигнута 

поставленная в конце ХХ века цель – всеоб-

щее внедрение обязательного 9-летнего об-

разования. Наметился переход к 15-летнему 

среднему образованию.  

Учебный план китайской общеобразова-

тельной школы начала ХХІ века стал более 

разнообразным, вариативным, содержатель-

ным и гуманитарным, отвечающим требова-

ниям современного образования. Он попол-

нился такими новыми учебными предмета-

ми, как «психологическое консультирова-

ние», «программирование», «менеджмент», 

«защита окружающей среды», «законоведе-

ние», «экономика» и др. Были созданы раз-

личные программы обучения с учѐтом инди-

видуальных особенностей учащихся, в от-

дельных регионах страны внедрена частич-

ная вариативность учебных планов. Этот 

курс на деунификацию учебных заведений в 

КНР обусловлен двумя тенденциями. С 

одной стороны, чувствовалась острая пот-

ребность в высококлассных специалистах, 

учѐных мирового уровня, и с этой целью 

вкладывались значительные средства в раз-

витие ключевых школ и вузов. С другой сто-

роны, быстрое развитие промышленности 

требовало привлечения рабочих с достаточ-

но высоким уровнем образования, что, в 

свою очередь, предопределило необходи-

мость развития массовой школы.  

Изменились и подходы к отбору и струк-

турированию содержания школьного образо-

вания. На смену превалированию фундамен-

тального подхода в отборе содержания и ор-

ганизации учебного процесса пришѐл компе-

тентностный. Одной из главных задач шко-

лы при таком подходе в качестве интегриро-

ванной цели обучения выступает совокуп-

ность компетенций обучающегося, а в ка-

честве средства еѐ достижения — модульное 

построение содержания и структуры обуче-

ния [4]. Каждый учебный предмет (основной 

или дополнительный, факультативный) 

включает несколько модулей. Модули зави-

сят друг от друга, имеют одну учебную цель 

и составляют относительно целостную кон-

центрическую систему. В каждый модуль 

входят непосредственно учебное содержа-
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ние, рекомендации учителю и ученикам по 

организации обучения и самообучения.  

Результаты PISA наглядно демонстриру-

ют, что Китай в начале нового тысячелетия 

превратился в страну, успешно модернизи-

рующую систему образования, страну, кото-

рой удалось увязать глобальные вызовы и 

национальные особенности в проектирова-

нии и реализации образовательных реформ. 

Так, в 2009 году школьники Шанхая впервые 

приняли участие в исследовании качества 

образования на основе теста PISA и показали 

наивысшие результаты по математической 

грамотности со средним баллом 600 (сред-

ний балл по странам ОЭСР — 496) и сред-

ним баллом 575 по естественнонаучной гра-

мотности (в странах ОЭСР — 501). В 2012 и 

2015 годах успехи КНР (город Шанхай и три 

провинции) были не такими впечатляющи-

ми. Но и места по математической и есте-

ственнонаучной грамотности в первой 

десятке с незначительным отрывом от лиде-

ров провальными назвать нельзя [3].  

Анализ публикаций китайских исследо-

вателей свидетельствует, что несмотря на 

очевидные успехи, решены не далеко не все 

проблемы. С повышением уровня жизни в 

КНР, ускореными темпами урбанизации и 

реформированием системы регистрации по-

высились и ожидания населения, изменились 

их представления о качественном образова-

нии. Все более заметными становятся такие 

нерешенные проблемы, как неравный доступ 

к среднему и высшему образованию у граж-

дан разных регионов страны, у жителей сель-

ских и городских районов, у национальных 

меньшинств. Несмотря на успехи в экономи-

ческом развитии, образование КНР сталкива-

ется с нехваткой квалифицированных препо-

давателей (особенно в сельских школах за-

падных регионов страны). Часть школьных 

помещений в экономически слабо развитых 

и сельских районах страны не соответствует 

санитарным и техническим нормам, и т.п. В 

результате целенаправленой государственной 

политики поддержки ведущих учебных за-

ведений в последние годы значительно вырос 

разрыв между элитарными, ключевыми и 

другими учебными заведениями, усугубилось 

отставание сельских и волостных школ.  

Таким образом, современные образова-

тельные реформы в КНР направлены не 

только на создание благоприятных условий 

для развития образования в будущем, на все-

мерное повышение его качества, но и на ре-

шение острых проблем, вызваных социаль-

ным неравенством в китайском обществе.  

Особое внимание в последние годы удел-

яется следующим проблемам.  Обеспечение 

равного доступа к качественному образова-

нию всех граждан страны. Для этого плану-

ется постепенно отказаться от ключевых 

(опорных) школ и от системы проведения 

рейтингов школ по результатам гоакао, уси-

лить государственное финансирование обра-

зования в отсталых регионах и сельской 

местности, отказаться от практики закрытия, 

так называемых, «малых» школ. Предполага-

ется усилить государственные дотации от-

стающим школам, укрепить кадровый состав 

за счет предоставления льгот учителям сель-

ских школ и школ, расположенных в слабора-

звитых регионах, ввести для выпускников 

вузов обязательную учительскую отработку в 

сельских школах, предоставить специальные 

стипендии студентам педагогических вузов, 

желающих работать в сельских школах [6].  

О государственной важности решения 

этой проблемы говорит тот факт, что в 2012 

г. ведущие министерства и ведомства страны 

(министерство народного образования, ми-

нистерства сбалансированного развития про-

винций) подписали обязательства до 2020 г. 

решить проблему неравенства в образовании 

посредством реализации таких проектов, как 

«Национальный план обучения педагогов», 

«План развития сельских районов», «Проект 

по субсидированию строительства в образо-

вании» и ряда других. Особое внимание 

уделяется проектам по информатизации 

сельских школ, созданию возможностей для 

использования информационных ресурсов во 

всех образовательных учреждениях страны.  

Одной из важных предпосылок к созда-

нию общества с равными возможностями в 

сфере образования является утвердившееся в 

последние годы в общественном мнении по-

нимание того, что равное финансовое и мате-

риальное обеспечение образовательных уч-



Основные направления развития образования в Китайской Народной Республике 

25 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №1, 2021 

реждений не является гарантией достижения 

образовательной справедливости. 

Отдельно рассматривается связь между 

увеличением финансирования образования и 

повышением качества образования. Авторы 

публикаций подчѐркивают, что расходы на 

образование достигли такого уровня, когда 

зависимость между расходами и результата-

ми перестаѐт быть линейной. Дальнейший 

рост результатов связан с ростом эффектив-

ности использования средств. Большую от-

дачу дают вложения в подготовку педагогов 

и повышение их квалификации [6]. 

Китайские исследователи Чжан Цзин и 

Ли Тань [9, с.22] акцентируют внимание на 

зависимости качества подготовки учащихся 

от уровня образования школьных учителей, 

их социального статуса и заработной платы. 

В статье «Основные направления развития 

математического и естественно-научного об-

разования в школах Китая» анализируются 

статистические данные по уровню общеоб-

разовательной подготовки учителей, препо-

дающих курсы «Наука», предметы естест-

веннонаучного цикла, факультативы, специ-

альные интегрированные курсы и т. п. По 

мнению авторов, успехи математического и 

естественнонаучного образования не в пос-

леднюю очередь обусловлены значительным 

(практически вдвое) повышением среди 

школьных учителей количества бакалавров и 

магистров. 

Серьезную обеспокоенность обществен-

ности вызывает направленность содержания 

и процесса обучения в китайской общеобра-

зовательной школе на передачу значитель-

ных объемов информации, на механическое 

простое усвоение содержания. И, если се-

годня в китайском образовании много дела-

ется для умственного развития учащихся, 

привития им интереса к познанию, то фор-

мированию физически здоровой и нрав-

ственно развитой личности уделяется недо-

статочно внимания. Загруженные учебной 

работой учащиеся мало времени уделяют 

развитию творческих способностей и удов-

летворению личных интересов, что плохо 

сказывается на физическом и психическом 

здоровье молодежи [8].  

Для дальнейшего совершенствования со-

держания школьного образования планиру-

ется модернизировать государственные об-

разовательные стандарты, создать действен-

ные механизмы обновления содержания об-

разования, продолжить практику внедрения 

комплексных тем и интеграции учебных 

предметов. Главная цель школьного образо-

вания – дальнейшая гуманитаризация содер-

жания и разгрузка учебных программ. Таким 

образом, содержание современного образо-

вания становится все более фундаменталь-

ным и прагматичным. Постоянные измене-

ния учебных планов направлены на разгруз-

ку учащихся, выведение устаревшего учеб-

ного материала, модернизацию учебных кур-

сов [8]. Изменения направлены на создание 

разнообразных вариативных учебных пла-

нов, гуманитаризацию содержания. В учеб-

ный план вводятся такие новые учебные 

предметы, как: психологическое консульти-

рование, программирование, страноведение, 

защита окружающей среды, экономика и т.п. 

Созданы и внедряются в учебный процесс 

разнообразные учебные программы с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Талантливым ученикам создаются специаль-

ные условия для обучения, предоставляется 

возможность свободного перехода из одной 

школы в другую, из класса в класс, обучение 

по индивидуальным программам, сдача экза-

менов экстерном и тому подобное.  

Таким образом, Китай, как страна с бога-

той культурой, огромной численностью и 

многонациональным составом населения, 

значительной территорией и существенными 

различиями в экономическом развитии раз-

ных провинций, реформирует свою систему 

образования в соответствии с мировыми тен-

денциями и национальной спецификой. Ре-

формирование образования в КНР направ-

ленно на его децентрализацию, гуманизацию 

и создание благоприятных условий для раз-

вития личности. В процессе модернизации 

уменьшается учебная нагрузка на учащихся, 

устанавливаются новые взаимоотношения 

между участниками учебного процесса, про-

исходит переход от авторитарной педагогики 

к педагогике сотрудничества, партнерства и 

взаимодействия.  
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TRANSFORMATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN AZERBAIJAN 

INTO ENTREPRENEUR UNIVERSITIES 

Xülasə: Qloballaşan dünyanın gətirdiyi tələblərə əsaslanaraq bu gün universitetlər əsaslı şəkildə dəyişərək 

elmi əsaslı modeldən üçüncü nəsil universitet adlandırdığımız təşəbbüskar universitetlərə çevrilirlər. Dünyanın 

güclü iqtisadiyyatına sahib ölkələrin təhsil sahəsində apardığı işlərin statistik nəticələrinə nəzər saldığımızda açıq 

aydın görünür ki, bu ölkələr öz milli gəlirlərinin formalaşması, öz vətəndaşlarının və dünya insanının sosial rifahı-

nın yüksəldilməsi üçün təhsilə böyük əhəmiyyət verirlər. Paris və Bolonyada ilk addımlarını atan və əvvəllər hə-

dəfi insanlara biliyi öyrətmək olan birinci nəsil universitetlər, hal hazırda biliyin tətbiqini hədəfləyən və təşəb-

büskarlıq fəaliyyəti ilə yerləşdikləri mühitin inkişafına dəstək olan beynəlxalq ali təhsil mühitinin bir parçasına 

çevrilirlər. Ölkəmizdə də, ali təhsil müəssisələri, sadəcə biliyi öyrətməli deyil, onu müxtəlif tədqiqatçıların əldə 

etdiyi nəticələrin işığında müqayisə etməli və ölkəmizin sosial iqtisadi inkişafına dəstək olan proyektlərin reallaş-

dırıldığı bir mühit halına gəlməlidir. Məqalədə təşəbbüskar universitet anlayışının mahiyyətinə izah verilərək, öl-

kəmizdə bu universitetlərin mövcudluğu və ona olan tələb araşdırılmışdır.  

Açar sözlər: təşəbbüskar universitet, ali təhsil müəssisəsi, innovasiya 

Summary: Today, based on the demands of the globalizing world, universities are fundamentally 

changing from a science-based model to an initiative university, which we call the third generation 

university. When we look at the statistical results of the work of countries with strong economies in the field 

of education, it is clear that these countries attach great importance to education for the formation of their 

national incomes, improving the social welfare of their citizens and the people of the world. The first-

generation universities, which took their first steps in Paris and Bologna and previously aimed to teach 

people, are now becoming part of an international higher education environment that aims to apply 

knowledge and support the development of the environment in which they live. In our country, higher 

education institutions should not only teach knowledge, but also compare it in the light of the results 

obtained by various researchers and become an environment for the implementation of projects that support 

the socio-economic development of our country.The article explains the essence of the concept of 

entrepreneurial university, examines the existence of these universities in our country and the demand for it. 

Key words: entrepreneurial university, higher education institution, innovation 

     Резюме: Сегодня, исходя из требований глобализирующегося мира, университеты фундамен-
тально переходят от научной модели к предпринимательскому университету, который мы называем 
университетом третьего поколения. Когда мы смотрим на статистические результаты работы стран с
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Today we live in an environment where 

knowledge plays an irreplaceable role in the 

development of society, especially in the economy 

of the countries. We can also say that it has a great 

place in the rapid flow of the capital between the 

countries and revolutionary changes in the field of 

communication technologies. Public institutions, 

especially universities, play a leading role in the 

emergence of innovations because they are 

institutions of knowledge and are recognized as 

important catalysts for regional economic and 

social development. Not only for this reason, but 

mainly based on these ideas, the countries of the 

world, especially European countries, are making 

great efforts to form entrepreneur universities. (3)  

Over time, internal (students, academic staff 

and other staff) and external (industrial, 

government and public) stakeholders of 

universities change their expectations of the 

university. It is necessary to have a university 

called "Third Generation University", which 

understands its social responsibility, is able to 

meet the needs of both local and foreign 

stakeholders, and supports the economic 

improvement in the host country. These 

universities understand that knowledge is now the 

main driving force of economic development, 

surpassing other sources and becoming the main 

force in the formation of human capital and 

material resources. Speaking at the Royal 

Academy of Ireland at Faust Trinity College, 

Harvard University Rector Drew Gilpin spoke 

about the role of universities in a changing world, 

emphasizing that they are increasingly driven by 

knowledge, information and ideas and have a 

special role in the global system. (6) Indeed, it is 

more important today than in the past to properly 

manage a knowledge, which can be concerned as 

incredibly constructive and destructive. For this 

reason, it is necessary to establish universities that 

play a leading role in the theoretical and practical 

development of knowledge.  

In order to accurately study the 

entrepreneurship of higher education institutions, 

we must first understand the term itself. It should 

be noted that the term entrepreneurship is defined 

differently by researchers, and to date its 

definition has not been fully formed. However, 

there are some things that distinguish them from 

other universities. The first is the strong 

interaction of these universities with industrial 

firms. These universities play a leading role in the 

formation of human resources in accordance with 

the requirements of industrial firms. Another thing 

that differentiates them is that they have an 

independent financial base and can benefit from 

various financial sources. Thus, by implementing 

innovative projects, these universities both meet 

the needs of the market and create additional 

income opportunities for everyone working in 

these institutions. The active participation of all 

staff at the university in the entrepreneurial 

activities, which take place at the institution, 

should also be noted. Thus, regardless of their 

position, board members, academic staff and 

students can support the university and their 

personal development by joining the 

entrepreneurial activities at the university. Finally, 

it is useful to note that these types of universities 

can make rapid changes in their management 

system and internal structures when needed, in 

accordance with the requirements of the time. To 

better understand the concept of an entrepreneurial 

university, you can look at the table formed by 

Maribel et al. (9)  

сильной экономикой в области образования, становится ясно, что эти страны придают большое зна-

чение образованию для формирования своих национальных доходов, повышения социального благо-

состояния своих граждан и народа мира. Университеты первого поколения, которые сделали свои 

первые шаги в Париже и Болонье и ранее были нацелены на обучение людей, теперь становятся 

частью международной среды высшего образования, которая направлена на применение знаний и 

поддержку развития среды, в которой они живут. В нашей стране вузы должны не только препода-

вать знания, но и сравнивать их в свете результатов, полученных различными исследователями, и 

становиться средой для реализации проектов, поддерживающих социально-экономическое развитие 

нашей страны. В статье раскрывается сущность концепции предпринимательского университета, ис-

следуется наличие этих университетов в нашей стране и востребованность их. 

Ключевые слова: предпринимательский университет, высшее учебное заведение, инновации. 
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Table-1: Definitions of the entreprenur universities 

Year Researcher Definition of the entrepreneur universities 

1983 Etzkowitz "Universities that create new sources of funding by collaborating with 

private companies, obtaining patents, and conducting commission 

researches." 

1995 Chrisman, et al. Entrepreneurial universities are institutions where new business 

opportunities are formed by professors, technicians and students. 

Dill An enterprising university is seen as an effort to use the results of an 

enterprise's research for business purposes by investing in it. 

1998 Clark Entrepreneurial universities are looking for ways to turn innovation 

into business. They are trying to make changes in order to have better 

prospects in the future. They also try to be universities with a special 

role in their fields. 

Röpke An enterprising university has three meanings. The first is the 

entrepreneurship of the university itself as an institution. Second, the 

university staff and students are engaged in entrepreneurial activities 

themselves. The third is the relationship of mutual entrepreneurship 

between the university and the environment(society) in which it is located. 

1999 Subotzky The enterprising university is characterized by closer university-

business partnerships, increased efforts to access external sources of 

funding, and management ethics in the organization's internal 

management, administration, and planning. 

2002a Kirby As in all enterprises with an entrepreneurial identity, entrepreneur 

universities have the ability to innovate, see perspectives and create 

opportunities, work in teams, take risks and find solutions to problems. 

2003 Etzkowitz Just as normal universities graduate from the global market each year, 

enterpreneur universities also play the role of incubators that help both 

teachers and students innovate. 

Jacob, et al. Entrepreneurial universities have both investment (additional 

education courses, consulting services) and funding (patenting, 

licensing and start-up) characteristics. 

Benefits of entrepreneurship and the 

requirement for the existence of 

entrepreneurial higher education institutions. 

As the process of globalization 

accelerates, social mobility increases, and the 

development of online technologies strengthens 

the performance of universities, it also puts 

many in a difficult position and creates gaps in 

society. For this reason, there is a growing need 

for links between higher education institutions 

and the leading industrial firms that shape the 

country's capital. Graduates, of course, play the 

role of a bridge between economic and 

industrial firms and higher education 

institutions, whose common points are to meet 

the real needs of society. Therefore, universities 

should strive to cultivate individuals who are 

open to innovative thinking and have a sense of 

cooperation. (5, p.18) The existence of such 

universities will play a key role in the socio-

economic development of society. At that time, 

it can be said with certainty that the need for 

enterpreneur universities stems from the 

complexity of society's development prospects and 

the uncertainty created by globalization. This 

means that universities can keep their development 

prospects stable by setting short-term plans in their 

environment and constantly changing their long-

term strategic plans. To do this, they must form a 

spirit of entrepreneurship within the university and 

properly analyze the needs of society. Having a 

modern management system of universities will 

help them in the following areas: 

- to help overcome the economic crisis in 

their environment 

- acquisition of entrepreneurship skills by 

graduates 

- to meet the needs of parents who have 

difficulty finding useful and purposeful career 

opportunities for their children 
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- to provide the career opportunitiesfor the 

students who have studied at university through 

loans or educational loans  

- to prevent the loss of trust in universities 

due to the availability of knowledge 

- to build a competitive and strong university 

model within the growing university network 

- taking into account the needs of the 

market to meet the expectations of industrial 

and economic firms from universities 

- to protect the existence of universities 

with their own budgets in the environment of 

economic crisis 

The education system and the existence 

of the entrepreneur universities in 

Azerbaijan  

In modern times, special care, support and 

value are given to education in our country, 

which is the most important factor in the 

preservation of the existence of each nation, and 

its development. In the Republic of Azerbaijan, 

the State Strategy for the Development of 

Education emphasizes the formation of an 

innovative economy in all areas, and therefore 

pays special attention to the expansion of 

entrepreneurial activities in higher education 

institutions. This can be assessed both as a 

requirement for quality training and as a result of 

the value given to education by the majority of the 

population. Thus, in our country, almost all 

families, regardless of their level of income, value 

the education of their children, and carry out 

continuous educational work with them in this 

area. In our country, universities have been taking 

steps to transition to the Bologna system in higher 

education since 2004. In 2006-2007, for the first 

time, they applied this system in undergraduate 

education to improve the quality of education and 

apply advanced university management system in 

European universities.(8) The benefits of the 

Bologna education system to our education have 

been an undeniable factor in the quality and 

transparency of the management system of our 

universities over the past 25 years. 

At the same time, reforms in the field of 

education have always been seen by the state as 

the leading force in increasing the pace of 

economic development. For this reason, in order 

to meet the current need, since gaining its 

independence, our country has carried out 

educational reforms in accordance with world 

standards. Examples of these reforms are the 

―Education Reform Program‖ approved in 1999, 

the ―State Program for the Development of 

Technical Vocational Education‖ in 2007, and 

―The State Strategy for the Development of 

Education in the Republic of Azerbaijan‖ 

approved in 2013. (7), and most recently, the 

―State Program for Increasing the International 

Competitiveness of the Higher Education System 

in the Republic of Azerbaijan for 2019-2023‖ 

approved in 2018. As a result of such activities, 

thousands of students have gained the right to 

continue their education in more than 32 countries 

and more than 350 prestigious higher education 

institutions. Some of these students, after 

graduation, have been invited to internships in the 

world's leading companies, and support the 

activities of our country's diaspora abroad. At the 

same time, innovative steps have been taken in the 

field of education within the country. For 

example, starting from 2014, SABAH Groups 

consisting of ―Literate, Skilled and Prepared‖ 

students have been established in higher education 

institutions of the Republic of Azerbaijan, and 

international dual degree agreements have been 

signed to benefit from the best practices of 

countries with strong educational structures such 

as Russia, America and Austria signed. (8) 

However, even if we talk about the existence of 

this development today, it is an undeniable fact 

that none of the universities in our country is 

among the top 500 universities in the world. This 

result shows that, although the Bologna system is 

applied in our country, in higher education 

institutions, its low results indicate shortcomings 

in the internal structures of universities. 

With this in mind, we can say that in order 

to form initiative in our universities, it is 

necessary to improve the quality of its academic 

position, and the first thing to do in this 

direction is to develop the material and technical 

base of the university to enable students to 

transfer theoretical knowledge into practical 

knowledge. In addition, with quality education, 

the academic staff, students and parents must be 

trusted and, if necessary, made accessible to 

what they want from universities. Thus, 

universities need to get rid of the notion of 

being a paper university, and move to an e-
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university system to provide fast and accurate 

service to the stakeholders. Those who serve 

students, especially teachers and tutors who are 

constantly confronted with students, must be able 

to treat each of them as an individual, adhering to 

codes of ethical conduct in their treatment of them. 

Increasing the number of fundamental, 

applied and experimental scientific research 

conducted in universities, and the number of 

references to scientific publications, is one of 

the distinguishing features of entrepreneur 

higher education institutions from others. It is 

unfortunate that in many of our universities 

today, students are not taught enough research 

competencies, which in itself leads to plagiarism 

in written research. There are various reasons 

for this. The first is the lack of foreign language 

skills of the teaching staff at the university, and 

the very low ability to work with foreign 

literature. Another reason is the lack of research 

skills of teachers themselves. It is no 

coincidence that the importance of increasing 

research in our universities has attracted the 

attention of government officials, and according 

to the Decree of the President of the Republic of 

Azerbaijan dated August 9, 2016, No. 1009, 

requirements for higher education institutions to 

be granted "Research University" 

status.Increasing the internationality of 

universities in our country is a direct result of 

the steps taken for the initiative of universities, 

which may emerge after the completion of the 

whole. Thus, strengthening the material and 

technical base of universities, the formation of 

highly research students and teachers and the 

introduction of modern and innovative 

education systems will bring them to the 

forefront of the world rankings, and this will 

certainly increase the sympathy of international 

students for the university. Some steps taken by 

the Azerbaijan State University of Economics 

(UNEC) and the Baku Engineering University 

(BMU) in our country are commendable. Thus, 

in 2017, the UNEC2B platform at UNEC can be 

considered as a very successful step taken by 

the university in developing entrepreneurial and 

entrepreneurial skills in students. 

Results Based on the contribution of 

enterprising universities to the development of 

their environment and society, we can conclude 

that the steps taken by Azerbaijani educational 

institutions today are highly commendable, and 

this long-term process should be accelerated 

with the cooperation of internal and external 

partners. So, today, at a time when universities 

are becoming third-generation universities, 

taking advantage of the experience of 

entrepreneur and innovative universities in 

Western countries will have a positive impact 

on our universities to rise to higher positions in 

the rankings. Moreover, the existence of these 

universities will highly affect the country's 

economy. We think that in order to increase the 

initiative of students in our country, first of all, 

starting from the lowest levels of education the 

entrepreneurship must be taught to the students. 

This will increase the creativity and innovative 

abilities of students in both schools and 

universities. This, in turn, will increase the 

initiative of enterprises. At the same time, 

starting at the school level, education 

participants need to be taught ―Research‖ skills, 

the value of information transparency, and the 

dangers of plagiarism. Transformation of 

universities into enterprising higher education 

institutions will ensure the existence of quality 

education, personality-oriented approach, 

innovation and competitive educational 

institutions, which are among the requirements 

of the educational strategies of our country. 

Urgency of the problem. Due to the 

requirements of globalization, Azerbaijan is 

currently modernizing its higher education system. 

For this reason, the formation of new university 

models in our country is currently a topical issue.  

Scientific innovation of the problem. 

For the first time in Azerbaijan, we will 

theoretically clarify the concept of an 

enterprising university.  

Practical significance of the problem. 

Analyzing the concept of the Entrepreneurial 

University will shed light on the future research 

work of young researchers and scientists on this 

topic. At the same time, the study of this topic will 

support the steps that universities in our country 

will take to become a third generation university. 
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CONCEPTUAL PROVISIONS OF NIZAMI GANJAVI´S PEDAGOGICAL VIEWS 

 
Xülasə. Məqalədə dahi mütəfəkkir-şair Nizami Gəncəvinin pedaqoji baxışlarının konseptual 

müddəaları tədqiq, təhlil edilmiş və ümumiləşdirilmişdir. Konkret nümunələr əsasında sübut edilmişdir ki, 

dahi şair-pedaqoqun ―kamil insan‖ konsepsiyasının nüvəsini müdrik pedaqoji fikirləri təşkil edir. 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, dahi şair, təlim, tərbiyə, bilik, kamil insan, mənəvi dəyərlər 

 

Резюме. В статье исследуются, обобщаются и интерпретируются на конкретных примерах 

основные положения педагогических воззрений великого мыслителя, поэта и педагога Низами 

Гянджеви. Доказано, что стержнем концепции гениального поэта «Мудрый человек» являются его 

вечные педагогические идеи. 
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Summary. In the article, the main provisions of the pedagogical views of the great thinker, poet and 

pedagogue Nizami Ganjavi are studied, generalized and interpreted on the basis of concrete examples. It has 

been proved that yhe core of the genius poet´s concept of―Perfect Man‖ is his eternal pedagogical ideas. 
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Azad müstəqil, hüquqi dövlətin qurulması 

demokratik və intellektual cəmiyyətin inkişaf et-

dirilməsi istiqamətində ildən-ilə daha möhkəm 

addımlar atan ölkəmizdə ―insan kapitalına‖ 

böyük önəm verilir. İnnovativ vasitələrə, milli-

mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan şəx-

siyyətyönlü təhsil sistemi qurulur. Bu prosesdə 

dahi şair və filosof olmaqla yanaşı, böyük tərbi-

yəçi-pedaqoq kimi adını Azərbaycan pedaqoji 

fikir tarixinə qızıl hərflərlə yazan Nizami Gən-

cəvinin şəxsiyyətin formalaşması, gənc nəslin 

təhsil, təlim və tərbiyəsi ilə bağlı ölməz irsindən 

istifadə dövrümüzün vacib tələblərindən biridir. 

Dahi mütəfəkkir şairin ―Kamil insan‖ konsepsi-

yasının özəyini təşkil edən pedaqoji fikirlərinin 

başlıca müddəaları aşağıdakılardır. 

Dahi Nizaminin pedaqoji fikirlərinin ―ma-

yasını‖ milli-mənəvi dəyərlərimiz təşkil edir ki, 

bu da onun öz soykökünə, Azərbaycan torpağı-

na necə möhkəm bağlı olduğunu sübut edən ar-
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qumentlərdən biridir və gənclər üçün mühüm 

örnəkdir. Nümunə: 

Mənim ata-babam türk idi, 

Ağıl və hikmətdə hər biri bir qurd kimi  

    idi... (1, s. 5-6) 

Özünün soykökü ilə fəxr edən şair bütün 

poemalarında ―türk‖ sözünü ―gözəl‖, ―ədalətli‖, 

―igid‖, ―cəsarətli‖, ―xeyirxah‖ mənalarında işlət-

miş, türklüyə dərin məhəbbətini ifadə etmişdir. 

Mütəfəkkir şair şəxsiyyətin formalaşmasında 

irsiyyət amilinin rolunu (“Sən yaxşısan, o da pis 

olmayacaq, Öz tumuna bənzər bar verən budaq” – 

“Xosrov və Şirin”) qəbul etsə də, bu prosesdə 

sosial mühitin, təhsil, təlim, tərbiyə və əmək fəa-

liyyətinin daha böyük önəm kəsb etdiyinə inanır. 

Əlverişli sosial mühit insanda müsbət əx-

laqi keyfiyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Ona 

görə də gənclər kimlərlə oturub-durmaqlarına, 

kiminlə yoldaşlıq və dostluq etmələrinə diqqət 

yetirməlidirlər. Nümunə: 

Ağıllı adamla dost olsan əgər, 

Elmi, mərifəti sənə də keçər (3, s. 509). 

Əlverişsiz sosial mühit insanda mənfi əx-

laqi sifətlərin inkişafına gətirib çıxarır. Nümunə: 

Vəhşi ilə dost olsa insan dünyada, 

Vəhşi adətincə ömr edər o da (2, s. 169) 

Qeyri-sağlam sosial mühitdə insan tərbi-

yələndirmək ―şoranlıqda‖ bitki əkməyə ―kor 

gözə sürmə çəkməyə‖ bənzər, heç bir nəticə 

verməz. Nümunə: 

Hər kim toxum əksə şoranlıq çölə, 

Bircə peşmanlıq gətirər ələ (4, s. 40) 

Kamil insan yetişdirmək üçün əlverişli 

sosial mühit yaradılmalıdır. Qeyri-əlverişli mü-

hitdə kamil insan yetişdirmək cəhdləri heç bir 

nəticə verə bilməz. Nümunə: 

Ağac əkilməli münbit bir yerə, 

Ta behişt barıtək meyvələr verə (4, s. 41) 

Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafında elmin, 

təhsilin rolu əvəzsizdir. Kamil insan ilk növbədə 

dərin biliklərə, elmlərin əsaslarına yiyələnməli-

dir. Nümunə: 

Elmlə, hünərlə! – Başqa cür heç kəs, 

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz (3, s. 430). 

İnsanın kamillik zirvəsinə yüksəlməsində 

təlimin müstəsna rolu vardır. Təlimə ciddi 

maraq göstərənlər onun vasitəsi ilə ən uca mər-

təbəyə qalxa bilər. Nümunə: 

Təlimə həvəskar çox iti zehin, 

İqlimlər qazisi olmadı? Deyin. 

Təlimdi düzəldən itləri saptək, 

Olmazmı, cəhd etsə bir insan mələk?  

     (4, s. 53) 

Düzgün təşkil olunmuş tərbiyə işi şəxsiy-

yətin kamilləşməsi prosesində, mənəvi keyfiy-

yətlərin formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır. 

Məqsədyönlü tərbiyə işi eyni zamanda dərin bi-

liklərin mənimsənilməsinə, əqli inkişafa zəmin 

yaradır. Nümunə: 

Şəhanə tərbiyə, hünər, nəzakət 

Ağıla nur verir, ürəyə qüvvət (3, s. 66). 

İctimai tərbiyə ilə bərabər, özünütərbiyə 

də şəxsiyyətin düzgün istiqamətdə inkişafında 

böyük önəm daşıyır. Özünütərbiyə özünü öyrən-

məkdən və ―özünü şərh‖dən başlayır. Nümunə: 

Bu əyri cizgilər cədvəlində sən, 

Özünü şərh edib, özünü öyrən (2, s. 65). 

Özünü öyrənməyin başlıca yolu öz vicda-

nının sirrinə açar olmaqdır. İnsan ancaq həmin 

açar vasitəsilə öz qəlbini işıqlandırıb yüksək 

amallara çata bilər. Nümunə: 

Ol öz vicdanının sirrinə açar, 

Çünki bu mərifət qəlbə nur saçar (2, s. 65). 

Özünü dərk edib ―öz nəqşini‖ düzgün qiy-

mətləndirənlərə və öz nöqsanını etiraf edib aradan 

qaldırmağa çalışanlara ölüm yoxdur. Nümunə: 

Kim ki, öz-özünü düşmüşdür başa, 

Ona ölüm yoxdur, o ölməz, haşa (4, s. 43). 

Özünü yaxşı tanımayanlar, özünü dərk et-

məyənlər, öz nöqsanını görə bilməyənlər, ―öz 

ayranına turş‖ deməyi, özünü tənqid etməyi ba-

carmayanlar bədbəxt insanlardır. Belələri, heç 

şübhəsiz, dünyaya necə gəliblərsə, eləcə də ge-

dəcəklər, heç zaman kamil insan səviyyəsinə 

yüksələ bilməyəcəklər. Nümunə: 

Özündən hər kim ki, deyil xəbərdar, 

Bir qapıdan girər, birindən çıxar (4, s. 43). 

Özünütərbiyə o zaman müsbət nəticə verir 

ki, bu işdə sənə düzgün yol göstərən müəllim 

seçə biləsən. Həyatda hər bir insanın ən böyük 

tərbiyəçisi, ən yaxşı və ən yaxın müəllimi onun 

öz qəlbidir. Kamil insan olmaq, həyatda öz la-

yiqli yerini tapmaq istəyən hər kəs nəfsinin 

deyil, öz yaxın müəlliminin – qəlbinin səsinə 

qulaq asmalı, onun tapşırıq və göstərişlərini ye-

rinə yetirməlidir. 

Özünütərbiyənin yolları, şairə görə, çox-

dur: 1) özünə kənardan – başqasının gözü ilə 

baxmaq; 2) öz nöqsanını görüb etiraf etmək, 

həmin nöqsanı aradan qaldırmağa çalışmaq; 3) 



Nizami Gəncəvinin pedaqoji baxıĢlarının konseptual müddəaları 

35 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №1, 2021 

özünütənqid və özünə cəza vermək; 4) özünü 

ruhlandırmaq və özünü rəğbətləndirmək 5) özü-

nə öyüd-nəsihət vermək; 6) özünü qiymətləndir-

mək; 7) özünətapşırıq və göstəriş və s. 

İstər təlim, istərsə də tərbiyə prosesində 

əsas vasitə sözdür. Həm təlim-tərbiyə verənlər 

(müəllim, tərbiyəçi, valideyn), həm də təlim-tər-

biyə alanlar (uşaqlar, şagirdlər, gənclər) dediyi 

sözün dəyərini bilməli, hər bir insanın ən yaxın 

―sirdaşı‖nın, ən ―incə‖ və ən ―kəsərli‖ silahının 

söz olduğunu nəzərə almalıdır. Nümunə: 

Yeniliklər törədən bu qoca kainatda, 

Sözdən incə, kəsərli heç nə yoxdur həyatda. 

Düşüncənin munisi, gözəl sirdaşı sözdür, 

Unutma ki, insanın əzəl sirdaşı sözdür  

(5, s. 47). 

―Söz ruhdur, can üçün ruh bir dərmandır.‖ 

Dediyin sözün tərbiyəvi gücünü artırmaq üçün 

―gərək söz üstündə can‖ qoyasan; sözü vaxtında, 

qədərində və yerində deyəsən; başın əldən get-

məsin deyə xoruz tək vaxtsız banlamayasan; elə 

sözlər seçəsən ki, sənə irad tutmasınlar. Nümunə:  

Az danış desinlər sözündə güc var, 

Çox sözü dinləyən çox nöqsan tutar (6, s. 46) 

Ən təmiz – ―incitək saf‖ olan su ―artıq içi-

ləndə‖ dərd verdiyi kimi, söz də necəliyindən 

asılı olmayaraq, həddindən çox deyiləndə ―xır-

man otu‖ kimi dəyərsiz olur, xeyir əvəzinə zərər 

yetirir. Nümunə: 

Az sözün incitək mənası solmaz, 

Çox sözün kərpictək qiyməti olmaz  

     (2, s. 66). 

Səni dinləyənlərin dediyin sözlərə diqqətlə 

qulaq asmasını və həmin sözlərdən müsbət nəti-

cə çıxartmasını istəyirsənsə, zahirən gözəl görü-

nən, lakin ―qulaq yırtan‖, zərər yetirən dəyərsiz 

sözlərdən yan keç, qəlb oxşayan ―incə sözlər‖ 

seç ki, hamının xoşuna gəlsin. Düzgün təşkil 

olunmuş təlim prosesində gənclər dərin elmi bi-

liklər mənimsəmək, ―ağıla nur‖, ―ürəyə qüvvət‖ 

verən şahanə tərbiyə almaqla bərabər, elmi fəa-

liyyətində və davranışında həmin biliklərə isti-

nad etmək, öz nitqində ―incə mənalı sözlər‖ 

seçmək, danışarkən sözləri ―su kimi rəvan‖ ifa-

də etmək vəs. bacarıq və vərdişlərə də yiyələn-

məlidirlər. Nümunə: 

Öz ağlı zəkası olunca rəhbər, 

Tapırdı ən incə mənalı sözlər. 

Hər incə mənanı edərkən bəyan, 

Sözləri su kimi olurdu rəvan (3, s. 66). 

Təlimin səmərəli nəticə verməsi, bu pro-

sesdə gənclərin kamil insan kimi formalaşması 

öyrədənlə (müəllimlə) bərabər, öyrənənin (şa-

girdin) ―Göylə Yer arasında‖ mövcud olan 

bütün hikmətləri ―doymadan‖ mənimsəmək ma-

rağından, ―az müddətdə dərya bilik‖ qazanmaq 

cəhdindən, gecə-gündüz çalışmaq həvəsindən, 

bilikləri dərindən anlamaq ―fərasətindən‖ asılı-

dır. Nümunə: 

Gördü şahzadədə ağıl, kəramət, 

Duydu var biliyə onda fərasət... 

Nə varsa, birbəbir öyrətdi, Bəhram 

Öyrəndi dərs alıb hər səhər-axşam (4, s. 65). 

Təlim-tərbiyə prosesində yüksək nəticə 

əldə etməyin başlıca şərtlərindən biri müəllim 

və şagird arasında qarşılıqlı səmimi münasibətin 

hökm sürməsidir. Hər bir müəllim özünün yük-

sək biliyi, fədakarlığı uşağa böyük qayğı və sev-

gisi, fədakarlığı ilə şagirdin qəlbini ―nurlandır-

mağa‖ çalışmalıdır. Hər bir şagird də müəllimi-

nə (ustadına) böyük hörmət və ehtiramla yanaş-

malı, onun göstərdiyi düzgün yol ilə getməlidir. 

Ustadının (müəlliminin) üzünə ağ olan şagirdlə-

ri, öz ustadları Hörmüzün söylədiyi həqiqətləri 

inkar edən yetmiş alimin aqibəti (―kəfənə bü-

rünmək‖) gözləyir .Nümunə: 

Ustadın dərsini kim etsə inkar, 

Onlar tək kəfənə tutacaq ruzgar... 

Çalış ustadının çıxma sözündən (3, s. 465). 

Hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin ilk 

fərqləndirici əlaməti əqli zənginlikdir. İnsan ən 

böyük var-dövləti olan öz kamalına arxalanma-

lıdır. Ağıllı, kamallı, savadlı, yüksək intellekt 

sahibi olan gənc nəslin yetişdirilməsi təlim-tər-

biyə işinin başlıca vəzifələrindən biridir. Ağıl 

bütün yaradılmışların ən birincisidir. Ona görə 

də əqli tərbiyə - tərbiyə işinin əsas sahələri sıra-

sında birincidir. Kainatın sirlərini ancaq ağlın 

gücü ilə dərk etmək olar. İnsanı digər canlılar-

dan fərqləndirən əsas əlamət onun ağlıdır. Ağıl-

sız insan quru bədəndir. Nümunə: 

Kim ki yetişmədi ağıldan bara, 

Oxşar, insansifət əjdahalara (4, s. 44). 

Ağıllı adamın fərqləndirici keyfiyyətlərin-

dən biri uzaqgörənliyi, deyəcəyi sözün və görə-

cəyi işin nə ilə nəticələnəcəyini əvvəlcədən 

ölçüb-biçmək bacarığıdır. Nümunə: 

Bilikli adamlar uzağı görər, 

Cahilin zəhməti hədərdir, hədər (4, s. 44). 
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Ağıllı adamı səciyyələndirən əsas keyfiy-

yətlərdən biri də sevib-seçdiyi peşənin, sənətin 

kamil ustası olmağa çalışması, onun sirlərinə 

dərindən yiyələnməsidir. Nümunə: 

Bir elmi öyrənmək istədikdə sən, 

Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. 

Kamil bir palançı olsa da insan, 

Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan (2, s. 65) 

Ağıllı insanın bəzəyi olan əqli keyfiyyət-

lərdən biri səbirli olmaqdır. Səbir - ən çətin an-

larda ―arzu-kama‖ çatmağın, ən möhkəm bağ-

lanmış qapıları açmağın, ən dar məqamdan – 

―zindandan‖ çıxmağın, ən müşkül düşüncələri 

açmağın, ən uca bəndləri aşmağın, ―oxu nişanə-

yə‖ ən düzgün atmağın mühüm vasitələrindən 

biridir. Əsəbiləşən anda ―dili... bir az səbir 

edən‖ insan heç vaxt tutduğu işdən peşman 

olmaz. ―İradə mülkünün hakimi‖ olmaq istəyən 

kəs səbirli olmağa çalışmalıdır. ―Düşüncəsi, ağlı 

sağlam olan kəs‖ səbirsizlik edib ―lüzumsuz söz-

ləri‖ əbəs yerə söyləməyə tələsməz. Nümunə: 

Ağıllı adamlar səbrsiz olmaz... 

Səbr ilə açılar bağlı qapılar... (6, s. 143) 

Mühüm əqli keyfiyyətlərdən – ağıllı olma-

ğın əlamətlərindən biri də biliklərə daim can 

atmaq, kainatın sirlərini əqlin gücü ilə öyrən-

mək, ―hər gizlin xəzinədən bir dürr‖ çıxartmağa 

cəhd, dünyanı ayaqla yox, başla fəth etməyə ça-

lışmaqdır. Dünyaya ―ağlın gözü‖ ilə baxmağı 

bacaranlar ―ən qüdrətli, yenilməz‖ insanlardır. 

Nümunə: 

Öz ağlının gözüylə baxan kimdir aləmə, 

Ən qüdrətli, yenilməz bir hakimdir aləmə  

(5, s. 135). 

Yüksək ağıl-kamal sahibi olmağın, əqli tər-

biyənin başlıca yolu: - ―ağlın çırağı‖ olan dərin 

bilikləri mənimsəmək üçün gecə-gündüz yorul-

maq bilmədən çalışmaq, oxumaq və öyrənmək-

dir. Ağıllı adam ―öyrənməyi ar‖ bilməyən, ―gün-

lərini bada verməyən‖, ―vaxtı boş keçirməyən‖, 

―zəhmət çəkib‖ ―bilik kəsb‖ edəndir. Nümunə: 

Hər kim öyrənməyi bilməyirsə ar, 

Sudan dürr, daşdan da gövhər çıxarar  

     (4, s. 53). 

Ağıllı adam – ―hər gizli xəzinədən bir 

dürr‖ çıxarmağı bacaran, ―hər gecə biliyə bir 

qapı‖ açan, uzaqgörən, sözünü yüz ölçüb bir 

biçdikdən, ağzında bişirdikdən sonra yerində və 

qədərində söyləyən, nadanlardan uzaq qaçan, 

elmli, bilikli, mərifətli adamlarla dostluq edən, 

peşəsinin və sənətinin kamil ustası olmağa çalı-

şan, ən çətin məqamlarda səbirlə, təmkinlə, ağlı-

nın göstərişi ilə hərəkət edəndir.  

Şairin kamil insan konsepsiyasının başlıca 

istiqamətlərindən biri əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı fi-

kirləri təşkil edir. Həmin fikirlərin ümumi kon-

septual müddəası belədir: Kamil insan əqli zən-

ginliklə bərabər, yüksək əxlaq saflığına sahib ol-

malıdır. Əxlaq saflığının təzahürü olan konkret 

mənəvi keyfiyyətlər çoxdur. Onlardan mütəfək-

kir şair-pedaqoqun daha böyük önəm verdikləri-

nin sıra ardıcıllığı belədir:1) insanpərvərlik; 2) 

vətənpərvərlik; 3) kişilik, mərdlik və namuslu-

luq; 4) düzlük və doğruçuluq; 5) sadəlik və tə-

vazökarlıq və s. 

―Əgər insansansa, insanlığı sev‖ tövsiyəsi-

ni bütün yaradıcılığı boyu xüsusi vurğulayan 

humanist şairin insanpərvərlik fəlsəfəsinin mər-

kəzində Ulu Öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi 

―varlığın ən böyük sərvəti, mənəvi zənginlik və 

müdrikliyin tükənməz mənbəyi olan insan da-

yanır‖. Mütəfəkkir şairə görə ―şəxsiyyətin ən 

yüksək meyarı‖(Teymur Kərimli) insanlıqdır. 

İnsana xas olan ən ülvi hiss insanpərvərlikdir: 

bütün insanlara hörmət və qayğı ilə yanaşmaq, 

onları sevməkdir. Hər bir insanpərvər şəxs, 

məğlub etdiyi düşməninə - İran şahı Daraya 

rəhm edən, onun başını dizləri üstünə qoyub öl-

məyini istəməyən Makedoniyalı İsgəndərdən nü-

munə götürməli, digər insanlara dəyər verməli, 

nəcib insani münasibət bəsləməlidir. Nümunə: 

Padşahın bir tükü gözümdə inan, 

Daha qiymətlidir yüzlərlə tacdan (3, s. 155). 

Əxlaq saflığının, mənəvi zənginliyin ən 

mühüm göstəricilərindən biri olan insanpərvər-

lik ilk növbədə doğma ailədəki insanlara (baba, 

nənə, ata, ana, bacı, qardaş) münasibətdə təza-

hür edir. İnsanpərvərliyin başlıca əlamətlərindən 

biri ağsaqallara dərin ehtiram və hörmət, ata-

anaya ali məhəbbət, övladlara böyük sevgi, 

diqqət və qayğıdır.  

Hər bir gənc dərk etməlidir ki, ana müqəd-

dəsdir, ―cənnət anaların ayaqları altındadır‖. Al-

laha itaət anaya səcdədən başlayır. Nümunə: 

Sənin toxumunun məğziyəm ana,  

Ayaq torpağın da cənnətdir mana (2, s. 210). 

Ata haqqı Tanrı haqqıdır. Atanın üzünə ağ 

olmaq övlad üçün mənəvi naqislik, qəbahətdir, 

bağışlanılmaz ―ağır günah‖dır. Atasına yaman-
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lıq edən övlad onun qarşılığını, tez ya gec, öz 

övladından görəcəkdir. Nümunə: 

Sən razı qalmasan oğlundan əgər, 

Allah da oğluna cəzalar verər (2, s. 176). 

Hər bir ata-ana üçün ən böyük xoşbəxtlik 

―evinin yaraşığı‖, ―qəlbinin işığı‖ gözünün ―qa-

rası, ağı‖ olan övladının yaxşı gününü, həyatda 

qazandığı uğurlarını görməkdir. Nümunə: 

Övladın iqbalı olsa ona yar, 

Ata sevincindən bəxtiyar olar (6, s. 60). 

İnsanpərvərliyi ―insanlığın parlaq gövhəri‖ 

hesab edən şairə görə bu əxlaqi keyfiyyətin par-

laq təzahür formalarından biri xeyirxahlıq və 

yaxşılıqdır. İnsanpərvər olan hər bir kəs xeyir-

xahlığı və yaxşılığı özünün həyat qayəsinə çevir-

məlidir. Həyatda ən böyük səadət ―insaniyyət-

dir‖. İnsaniyyətin mühüm göstəricilərindən biri 

xeyirxahlıq və yaxşılıqdır. İnsan dünyanın ―xe-

yirxahlıq bütü‖dür. Yaxşılığı ―quyuya salsan‖ da, 

―yenə qayıdacaq, o itən deyil‖. Nümunə: 

Yaxşılıq etməsən əgər insana, 

Böyüklük şərəfi verilməz sana (2, s. 172). 

İnsanpərvərliklə sıx bağlı olan digər əxla-

qi keyfiyyətlər həmrəylik, birlik, dostluq və yol-

daşlıqdır. Bu əxlaqi keyfiyyətlər haqqında hu-

manist şairin müdrik fikirlərinin ümumiləşdiril-

miş məğzi belədir: 

Əgər insansa, ―insana qatış hər zaman‖. 

İnsan olan hər bir kəs digər insanlarla qaynayıb-

qarışmalı, onlarla həmrəy olmalı, birgə yaşama-

ğa çalışmalıdır. Çünki insanla yaşayan mərddir, 

kişidir, kimsəni sevməmək namərd işidir. 

Ən qüdrətli, ən sarsılmaz birlik – qəlb bir-

liyidir. Qəlbi birgə döyünən iki insan birlikdə 

həyatda hər cür çətinliyə qalib gəlmək öz məq-

sədinə nail olmaq iqtidarındadır. Nümunə: 

İki qəlb bir olsa dağı parçalar, 

Böyük bir kütləni edər tarı-mar (3, s. 106). 

Ən vacib birlik xalqla ordunun birliyidir. 

Orduda ―canbir qəlb‖ birliyi olarsa, həmin ordu 

sayca özündən qat-qat çox olan düşmən ordusu-

na qalib gələr. (Çinin neçə minlik ordusuna 

Bəhramın ―üç yüz‖ döyüşçüsünün; eləcə də 

İkinci Qarabağ müharibəsində Şuşanın azad 

edilməsi zamanı ağır texnika ilə silahlanmış 

çoxsaylı erməni işğalçılarına qarşı ―qəlb birliyi‖ 

ilə döyüşən azsaylı Azərbaycan əsgərlərinin bı-

çaqla qalib gəldiyi kimi). Nümunə: 

Birliyə baş əyər qocaman dağlar, 

Birlikdə ordular basılmaz olar (4, s. 122). 

Hər bir ölkənin inkişafı, uğurlu gələcəyi, 

insanların rifahı, səadəti xalqın birliyindən, 

həmrəyliyindən, çəkici dövlətlə bir zindana vur-

masından asılıdır. Milli birlik olmayan ölkədə 

faciələr baş alıb gedər. Nümunə: 

Nifaq olan yerdə fəlakət də var, 

Səadət günəşi birlikdən doğar (2, s. 133). 

İnsanpərvərlikdən doğan əxlaqi keyfiyyət-

lərdən biri də dostluq və yoldaşlıqdır. Həyatda 

bir yaxın həmdəmi, dostu, yoldaşı olmayan in-

sanın həyatı mənasız keçər, çətinliklər qarşısın-

da aciz qalar. Nümunə: 

Həyat nəyə gərəkdir bir həmdəmin olmasa, 

İnsan çətin yaşayar dosta əmin olmasa  

     (5, s. 140). 

Özünə elə sadiq dost seçməlisən ki, dar 

günündə ―səni torda qoyub‖ qaçmasın. Əsl dost 

odur ki, dostunun hər bir nöqsanını üzünə desin, 

ört-basdır etməsin, onun yarasını öz şəfası ilə 

sağaltsın, sirrini gizli saxlasın. ‖Çox gözəl olsa 

da eybi gizləmək, dost-dostun eybini örtməsin 

gərək‖. Təmənnalı, qərəzli adamlardan dost 

olmaz. Belələri açıq düşməndən daha qorxulu, 

daha etibarsızdırlar. Nümunə: 

İkibaşlı dostluğu dostluq sanma heç zaman, 

Qərəzli dost düşməndir, arxalanma heç 

zaman (5 ,s. 140) 

Vətənpərvərlik ən mühüm əxlaqi keyfiy-

yətlərdən biridir. Bu keyfiyyətlə bağlı müdrik fi-

kirlər böyük vətənpərvər şairin əxlaq tərbiyəsi 

ilə əlaqədar pedaqoji görüşlərində önəmli yer 

tutur. Vətənpərvərlik vətəni sevməklə bitmir. 

Hər kəs vətəni sevməlidir. Əsl vətənpərvər Və-

tənini və öz xalqını sevməklə bərabər, onları 

düşmənlərdən qorumağı bacarmalıdır. Vətən-

pərvər olan hər kəs Nüşabə kimi ―doğma ölkəsi-

nə qol-qanad‖ verməli, onu nəyin bahasına olur-

sa-olsun yadelli işğalçılardan göz bəbəyi kimi 

qorumalıdır. Nümunə: 

Çalış ki, kirpiyin olsun almaztək, 

Ayıq ol, ölkənin keşiyin çək (3, s. 514). 

Vətənini ürəkdən sevən kəs ―qürbət 

cənnət olsa da‖, yenə öz vətənini yaxşı bilməli, 

öz doğma ölkəsində nökər işləməyi yad məmlə-

kətdə sultan olmaqdan daha üstün hesab etməli-

dir. Nümunə: 

Öz şəhərində olsan əl alçaq insan, 

Yaxşıdır qürbətdə sultan olmaqdan  

     (3, s. 311). 
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Öz səadətini, firavan həyatını yad ölkələr-

də axtaranlar qürbətdə şah səviyyəsinə yüksəlsə-

lər də, hökmünün altında saysız-hesabsız məm-

ləkətlər, tükənməz var-dövlət olan dünya fatehi 

Makedoniyalı İsgəndər kimi, ―Vətən eşqi‖ qəlb-

lərini sarsa da, ömrlərini vətən həsrəti içində ya-

şamaqla başa vuracaqlar. 

Hər bir insanın əxlaqi simasını bəzəyən, 

gözəlləşdirən, möhtəşəm edən başlıca mənəvi 

keyfiyyətlər sırasında bir-birilə sıx bağlı olan 

kişilik, mərdlik və namusluqdur. Bu keyfiyyət-

lər ―Xəmsə‖dəki müsbət qəhrəmanların hər biri-

nin yüksək əxlaqi simasını səciyyələndirən baş-

lıca əlamətlərdir. 

Hər bir kişi ilk növbədə özünün kişiliyi 

(mərdliyi, igidliyi, cəsarəti, qorxmazlığı, hünəri, 

döyüşkənliyi, sözünün sahibi olması və s.) ilə 

fərqlənməlidir. Kişiliyi, mərdliyi dildə yox, 

əməldə sübuta yetirmək lazımdır. ―Arvadsifət‖-

lərdən, ―arvad üçün ağlayan‖lardan kişi ola 

bilməz. Kişilikdən ən böyük ―nişanə‖lərdən biri 

– Vətən yolunda, xalq naminə böyük amallar 

uğrunda mərdliklə, igidliklə, cəsarətlə, qətiyyət-

lə vuruşmaq, mübarizə aparmadır. Hünərsizlər 

əsarət altında yaşamağa məhkumdur. İkinci Qa-

rabağ müharibəsində Müzəffər Ali Baş Koman-

danımızın rəhbərliyi altında ―kişi kimi‖ vuruşan 

və Vətənin işğal altında olan ərazilərini azad 

edən qəhrəman əsgərlərimizin nümunəsində 

mütəfəkkir şair-pedaqoqun müdrik kəlamların-

dakı bu həqiqəti aydın gördük. Nümunə: 

Fələklərə yüksəldər hünər, cəsarət səni, 

Hünərsiz alçalarsan, tapar əsarət səni  

(5, s. 71). 

Əxlaq saflığının mühüm göstəricilərindən 

biri namusluluqdur. Namuslu olmağın başlıca 

əlamətləri, ismətini qorumaq, abırlı-həyalı ol-

maqdır. Namuslu adam təmiz adını, irzini-ismə-

tini qorumaq üçün Şirin kimi canından keçməyə 

hər zaman hazır olmalı, naqis-nacinslərə, əxlaq-

sız şərəfsizlərə baş əyməməlidir. Namuslu insan 

şəhvət hissinə, milli-mənəvi dəyərlərimizə zidd 

olan zərərli adət və vərdişlərə uymamalıdır. 

Namuslu olmaq qadın və kişilər üçün eyni 

dərəcədə vacib olan mənəvi keyfiyyətdir. Ailə-

nin, ata və ananın şərəfini, namusunu qorumaq 

hər bir övladın mənəvi borcudur. Nümunə: 

Elə namuslu ol desin hər görən: 

―Ağıllı oğluna, Nizami, əhsən!‖ (6, s. 349). 

Kamil insanın əxlaq saflığının mühüm gös-

təricilərindən biri də düzlük və doğruçuluqdur. 

Bütün yaradıcılığı boyu, ―Nə qədər ki, dünyada 

alıb-verirsən nəfəs, sən düzlük qapısını döyməyə 

göstər həvəs‖ (―Sirlər xəzinəsi‖) məsləhətini 

verən şairin möhkəm inamına görə ―dünyanın 

nicat yolu‖ düzlük və doğruçuluqdadır. 

Doğruluq – insanı ən çətin məqamlarda 

hər an qoruyan ―zireh‖, qəm-qüssədən uzaq şən 

həyatın başlıca şərti, ―vicdan tərəzisi‖dir. Düz-

lük – ―ədalət mizanı‖dır. Mizan – tərəzisi (düz-

lük və doğruçuluğu) ―bircə dən‖ əskik çəkənlər 

həyatda hər zaman uğursuzluğa düçar olurlar. 

Düzlüyü və doğruçuluğu özünə bayraq edənlə-

rin məqamı isə ən yüksək zirvələrdir. Nümunə: 

Doğruluğun harda ki, ucalıbdır bayrağı, 

Haqq əliylə fələkdən öc alıbdır bayrağı  

     (5, s. 126). 

Düzlük və doğruluq yolunu seçənlərə Uca 

Tanrı özü kömək edir, böyük zəfərlərə yetirir. 

Dahi Nizaminin həyatda uca zirvələri fəth etmə-

yinin, xalqın gözündə ucalmağının başlıca sə-

bəblərindən biri, məhz, onun doğruluğu və düz-

lüyü özünə amal seçməyidir. Nümunə: 

El gözündə Nizami ucalıbdır düzlükdən, 

İlhamına, qəlbinə güc alıbdır düzlükdən 

(5, s. 128). 

Ömrü boyu sadə və asudə yaşayan, cah-

cəlallı saray həyatından uzaq qaçmağa çalışan, 

özünə tənqidi yanaşmağı bacaran şairin əqidəsi-

nə görə kamil insana xas olan mühüm əxlaqi 

keyfiyyətlərdən biri də sadəlik və təvazökarlıq-

dır. İlan kimi dikbaş gəzənlərin, təvazökarlığı 

olmayanların sonu alçalmaqdır, ―torpağa düş-

mək‖dir. Nümunə: 

İlantək dikbaşlı gəzmə ey insan! 

Aşacaq dünyanın seli başından... (2, s. 69). 

Yalnız təvazökarlığı və sadəliyi ilə xalqın 

önündə əyilməyi bacaranlar onun gözündə ucala 

bilərlər. Kamil insan bər-bəzək aludəçisi yox, 

―qum kimi‖ sadə olmalıdır. Sadəlik və təvazö-

karlıq ―rahat və asudə‖ həyatın başlıca şərtlərin-

dəndir. Özündənrazılıq, lovğalıq və təkəbbürlük 

bir xəstəlikdir. Uzun ömür sürmək istəyənlər bu 

xəstəlikdən uzaq olmağa çalışmalıdırlar .Nümunə: 

Ucalar özünü əyən insanlar, 

Təvazö sahibi hörmət qazanar (6, s. 140). 

Kamil insan yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə 

sahib olmaqla bərabər, əxlaq saflığına xələl gəti-

rən, insanın mənəviyyatını korlayan, digər in-
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sanlara zərər yetirən mənfi sifətlərə qarşı barış-

maz mübarizə aparmalıdır. Şairin kəskin ifşa et-

diyi mənfi əxlaqi sifətlər sırasında ilk yerləri tu-

tanların ardıcıllığı belədir: 1) paxıllıq və xəbis-

lik; 2) ikiüzlülük; 3) tamahkarlıq və hərislik; 4) 

haqsızlıq və vicdansızlıq; 

Paxıllıq hissi insanın gözünü örtən qara 

pərdəyə oxşayır. Həmin hisslə yaşayanlar gözəl-

likləri, digər insanların uğurlarını, yaxşılıqları 

görmür, daha doğrusu görmək istəmir. Belələri-

nə ―şirin süd‖ ―zəhər‖ kimi görünür. ―Tülkü xis-

lətli‖ paxıllar başqalarının hünərini heç zaman 

etiraf etmir, özləri isə həyatda hər şeyə müftə 

nail olmağa çalışırlar. Nümunə:  

Bir südəmər uşaqsan ahılların gözündə, 

Şirin südün zəhərdir paxılların gözündə  

     (5, s. 129). 

Şair, ikiüzlü insanları ―saxta qızıla‖, ―qəlp 

pul‖ kəsənlərə bənzədir: belələrinin zahiri qızıla 

bənzəsə də, batini ―mis‖dir. İkiüzlülər üzdə 

―aydan arı, sudan duru‖ görünsə də, daxildə 

kinli və xəbis olurlar. Elələrinə sirr vermək, eti-

bar etmək olmaz, əksinə, qazdıqları palçıq qu-

yusundan uzaq durmaq lazımdır. Nümunə: 

Üzdə şamdır, daxildə düyünlü ud hamısı,  

Üzdə sadə, daxildə xəbis vücud hamısı  

     (5, s. 139). 

Tamah insanın mənəviyyatını korlayan iti 

―neştər‖di. Tamahkarlar ―çibintək, mığmığıtək‖ 

qan sormaqdan doymurlar. Kamil insan, 

―məslək yolu‖nu tutmalı, tamaha boyun əymə-

məlidir. Tamahkarlığın daha kəskin forması in-

sanı acgöz edən hərislikdir. Hərislik insanın ca-

nını ―oda yaxan‖ sağalmaz xəstəlikdir. Bu xəs-

təliyə tutulanların sonu fəlakətdir. Nümunə:  

Çibintək, mığmığıtək qan sormağa can atma, 

Tamahın neştəriylə ürəyini qanatma  

(5, s. 95). 

Əxlaqa zidd mənfi sifətlərdən biri haqsızlıq-

dır. Haqsızlıq vicdansızlıqdır, qəddarlıqdır, zülm-

karlıqdır. Vicdansızlıq ―qəlbi kor‖ insanlara xas 

olan xislətdir. Vicdansızların gözündə səxavətli 

insanlar ―israfçı‖, ―söz çeşməsi‖, ―lehmə ya lığ‖, 

Dəclə çayı ―damla‖ görünər. Kişiliyi və mərdliyi 

olan kəs haqsızlıq və vicdansızlıq edib günaha 

batmaz, həm özünü, həm övladını, həm də bütün 

nəsil-nəcabətini el gözündən salmaz. Nümunə: 

Haqsızlığa uyaraq günaha batmaq nədir? 

Qan töküb, zalım olub, abrını atmaq 

nədir? (5, s. 84). 

Ömrü boyu halal əməyi ilə dolanan zəh-

mətkeş şairin əqidəsinə və möhkəm inamına 

görə kamil insanın mühüm keyfiyyətlərdən biri 

əməksevərlikdir, çalışqanlıqdır, əməyi həyatın 

mənası saymaqdır. Şəxsiyyətin formalaşmasın-

da, xüsusilə, əqli, əxlaqi və fiziki keyfiyyətlərin 

inkişafında əmək əvəzsiz rol oynayır. İnsan 

yalnız böyük zəhməti, öz halal əməyi, ―alın təri‖ 

hesabına şəxsiyyət kimi formalaşıb, həyatdakı 

çətinliklərə qalib gələrək yüksək zirvələrə ucala 

bilər. Nümunə: 

Hər halda sən çalış, həyat əməkdir, 

Cənnət kahıllığı nəyə gərəkdir? (4, s. 44). 

Həyatda ―zəlillikdən‖ yaxa qurtarıb, şan-

şöhrət, şərəf sahibi olmaq, uca zirvələr fəth edə-

rək ülviyyətə qovuşmaq istəyənlər əməyin çətin-

liklərindən qorxmamalı, əzab-əziyyətə qatlaş-

mağa hazır olmalıdır; Nəzərə almalıdır ki: 

―Zəhmət fəryad deyildir, bir şadlıqdır insana, 

zəhmətinin axırı rahatlıqdır insana‖ .Nümunə: 

Əzaba qatlaşmaqla hər niyyətə çatarsan, 

Zəlillikdən qurtarıb ülviyyətə çatarsan  

(5, s. 98). 

Əməksevərlik, çalışqanlıq, əzmkarlıq hər 

bir insanın təkcə maddi rifah halının yüksəldil-

məsi, sağlığının rəhmi deyil, eyni zamanda əqli 

zənginliyə qovuşmağın ən mühüm vasitələrin-

dən biridir. İnsan nə qədər istedadlı olursa 

olsun, vaxtdan səmərəli istifadə edərək dərin bi-

liklər qazanmaq üçün zəhmət çəkməsə, tənbəlli-

yə yol versə, heç vaxt əqli zənginlik zirvəsinə 

ucala bilməz. Əksinə, belələri istedadına nə 

qədər güvənsələr də heç bir uğura nail ola 

bilmir. Nümunə: 

Çox iti zehinlər, yatan oldular, 

Axırda saxsı qab satan oldular (4, s. 53). 

Kamil insan yalnız özü üçün deyil, Vətəni, 

xalqı, ailəsi və başqaları üçün də çalışmalı, öz 

şərəfli əməyi ilə ―hamının yükünü‖ çəkməli, 

―hər şeyi özü üçün‖ deyil, gələcək nəsillər üçün 

də əkməlidir. Nümunə: 

Keçənlər bir çox şey əkmişdir bizə, 

Biz də əkməliyik gənc nəslimizə. 

Dünya bir tarladır diqqətlə baxsaq, 

Hamı bir-birinə cütcüdür ancaq (3, s. 386). 

Gənc nəsil əmək adamlarına və onların 

yaratdıqlarına hörmət bəsləməli, diqqət və qayğı 

göstərməlidir. ―Namuslu əməyi ilə el gözündə 

ucalan‖, halal zəhmətlə dolanan, başında ―na-

danlıq havası‖ olan cavan oğlana həyat dərsi 
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verən ―kərpickəsən qoca‖ və özünün cəfakeşli-

yi, fədakar əməyi, zəhmətə böyük məhəbbəti və 

inamı ilə Süleyman peyğəmbəri təəccübləndi-

rən, ―nə suya‖, nə də ―torpağa‖ deyil öz zəhmə-

tinə güvənən ―qoca əkinçi‖ kimi insanlara həqa-

rətlə yox, ehtiram və sayğı ilə yanaşmaq hər bir 

gəncin mənəvi borcudur. Nümunə: 

Dünya görmüş insandı, qoca belə qocaydı, 

Namusla zəhmətiylə el gözündə ucaydı  

     (5, s. 91). 

Əməyə xor baxanların, tənbəllərin, müftə-

xorların, başqalarının əməyi hesabına yaşayan-

ların, ―qəflət yuxusunda‖ yatanların, ―qafilliyə 

kor kimi meyl‖ salanların, ―boş-bekar‖ gəzənlə-

rin, ―avara həyat‖ sürənlərin, ―özgə süfrəsinə pi-

şiktək‖ baxanların, ―eyş-işrətə‖ uyanların sonu 

iflasa uğramaqdır, məhv olmaqdır. Nümunə: 

Kim ki qəflət yolunda xoş yuxuya dalandır, 

Başı əldən gedəndir, papağı boş qalandır  

       (5, s. 103). 

Gənclərin həyatda böyük uğur qazanmasın-

da onların vaxtında özünə düzgün peşə seçmə-

sindən, həmin peşənin kamil ustası olmaq üçün 

var gücü ilə çalışmasından, peşəsinə sadiq qa-

lmasından çox asılıdır. İnsanın şan-şöhrəti peşəsi-

nin, sənətinin növündən asılı deyil, onun sirlərinə 

dərindən bələd olması ilə bağlıdır. ―Yarımçıq‖, 

bacarıqsız ―papaqçı‖ olmaqdansa, ―kamil bir 

palançı‖ olmaq daha yaxşıdır. Savadsız həkim 

olmaqdan heç olmamaq məsləhətdir. Nümunə: 

İsa mərifətli həkim ol, amma, 

İnsanı öldürən bir həkim olma (2, s. 65). 

Kamil insanın vacib mənəvi keyfiyyətlə-

rindən biri gözəlliyi duymaq, sevmək və yüksək 

estetik zövqə sahib olmaqdır. Hər bir şeiri, poe-

ması təbiət, cəmiyyət və insandakı gözəlliklərin 

yüksək bədii ifadəsi olan şairin estetik baxışına 

görə: ―İnsanın zahiri də, qəlbi də, hərəkətləri də 

gözəl olmalıdır...‖(8, 133). Dünyadakı gözəllik-

lərin ən alisi insan gözəlliyidir. İnsan özünün 

bənzərsiz gözəlliyi ilə təbiətin ən ülvi varlığı, 

şah əsəridir. Kamil insan daxili və zahiri gözəl-

likləri özündə cəmləşdirməklə bərabər, həyatda-

kı mənəvi eybəcərliklərə qarşı barışmaz mübari-

zə aparmalı, gözəllik ab-havası yaratmağa çalış-

malıdır. Nümunə: 

Bənövşə zülfündən aldıqca işıq, 

Camalı güllərə olsun yaraşıq. 

Boy atmaq öyrətsin sərvə özündən, 

Utansın yasəmən onun üzündən (2, s. 114). 

Təbiəti sevmək, onun qorunmasının zəruri-

liyini dərk etmək, ətraf mühitin korlanması və 

çirklənməsi hallarına qarşı barışmaz olmaq, eko-

loji mədəniyyətə sahiblənmək bütün insanlar, 

xüsusilə, gənc nəsil qarşısında mövcud gerçək-

liyin irəli sürdüyü ən vacib tələblərdən biridir. 

Mütəfəkkir şairin təbiəti mühafizə konsep-

siyasının qısa ifadəsi belədir: ―... təbiət vahid, 

bölünməz bir orqanizmdir. İnsanlar da təbiətin 

bir hissəsidir... Təbiətin bir üzvünün zədələnmə-

si onun bütün cisminə xələl gətirə bilər, onun 

nəticəsində də insanlar çox böyük təhlükəyə 

düçar olar.‖ Nümunə: 

Üstünlükdə varlığın birincidir dünyada, 

Hər canlı da sənintək bir incidir dünyada. 

Qan bahası istəyən çoxdur deyə qan alma, 

Can verməyə qüdrətin yoxdur deyə can  

alma (5, s. 97). 

İnsan hər bir zaman ülviyyətini göstərmə-

li, təbii gözəlliklərdən zövq almalı, təbiətin bə-

zəyi olan canlılara qayğıkeş münasibət bəsləmə-

li, onları məhv olmaqdan xilas etməli, təbii sər-

vətlərdən səmərəli istifadə etməyə çalışmalıdır. 

Unutmaq olmaz ki, təbiətin korlanması, canlıla-

rın məhv edilməsi sonda insanın özünün faciəsi-

nə səbəb ola bilər. Nümunə: 

Ağacı yıxanlar tez yıxılarlar, 

Ovçunun axırı dilənçi olar (6, s. 346). 

Təbiətə qayğıkeş və insani münasibət 

―ideal cəmiyyətin‖ – ―xoşbəxtlər ölkəsi‖nin ( 

müasir dövrdə - hüquqi dövlətin, demokratik cə-

miyyətin) ən zəruri ayrılmaz atributlarından bi-

ridir. Təbiətə zülm edənlərin, ceyran, cüyür, 

maral və s. kimi nadir təbiət incilərinin insafsız-

casına məhv edilməsinə qıyanların ―yırtıcı‖ hey-

vanlardan heç bir fərqi yoxdur. Nümunə: 

Hər maral ovçunun zülmündən qaçar, 

Yırtıcı vəhşidir hələ insanlar (3, s. 159). 

Hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin 

mühüm meyarlarından biri onun fiziki kamilliyi, 

orqanizmin sağlamlığı və kamilliyidir. Kamil 

insan yüksək əqli və əxlaqi dəyərlərlə yanaşı, fi-

ziki keyfiyyətlərə (güclülük, çeviklik, elastiklik, 

sürətlilik, dözümlülük və s.) və bacarıqlara ( 

düzgün yerimək, uzununa və hündürlüyə tullan-

maq, üzmək, dırmaşmaq, oynamaq, qaçmaq, 

idman alətləri ilə hərəkət və s.) sahib olmalıdır. 

Fiziki kamilliyi olmayan insandan yüksək 

əqli və əxlaqi keyfiyyətlər, estetik zövq, əmək ba-

carıqları və s. gözləmək olmaz. Ona görə də hər 



Nizami Gəncəvinin pedaqoji baxıĢlarının konseptual müddəaları 

41 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №1, 2021 

bir kəs ilk növbədə öz orqanizminin sağlamlığı və 

möhkəmliyi qayğısına qalmalıdır. Nümunə: 

Bədən sağlam olsa, saf olar söz də, 

Süst adam süst olar bədəndə, sözdə  

     (6, s. 192). 

Fiziki keyfiyyətləri və bacarıqları əzmkar-

lıqla mənimsəməyi qarşısına məqsəd qoyan hər 

bir gənc Fərhad, Bəhram, İsgəndər, Məhin Banu 

və Nüşabə kimi ―fil qüvvətli‖ olmalı, ―at çap-

mağı‖, ―canavarın boynunu‖, ―şirin pəncəsini‖ 

qırmağı, ―qılınc vurmağı‖, ―qızmış aslanlara 

qarşı durmağı‖ bacarmalı, qorxmazlığı, cəsarəti 

və hünəri ilə fərqlənməlidir. Öz gücünə güvənə 

bilməyən cəsarətsiz qorxaqlar heç vaxt həyatda 

yüksək mərtəbəyə ucala bilməzlər. Belələrinin 

həyatı ―dərd‖. ―qəm‖ içində keçər. Nümunə: 

Fələklər yüksəldər hünər, cəsarət səni, 

Hünərsiz alçalarsan, tapar əsarət səni 

      (5, s. 71). 

Fiziki kamillik, fiziki keyfiyyət və baca-

rıqlar təkcə kişilər üçün deyil, qadınlar üçün də 

eyni dərəcədə vacibdir. Öz sağlamlığının qayğı-

sına qalan hər bir qadın heç bir sahədə, o cümlə-

dən fiziki kamilliyinə görə kişilərdən geri qal-

mamalı, Məhin Banu, Şirin, Nüşabə və s. kimi 

at çapmağı, qılınc çalmağı, hətta, çövkan oyna-

mağı bacarmalıdır. Nümunə:  

Mən də bir aslanam, düşünsən bir az, 

Aslanın erkəyi, dişisi olmaz (3, s. 212). 

Fiziki keyfiyyət və bacarıqlara yiyələnmə-

yin, sağlam və möhkəm orqanizmə sahiblənmə-

yin, idman yarışlarında böyük uğurlar qazanma-

ğın başlıca yolu məşqdir, yəni fiziki hərəkət və 

təmrinlərin (tapşırıqların) dönə-dönə, yorulma-

dan, usanmadan, müntəzəm, məqsədyönlü 

təkrar etməkdir. Bu məşq vərdiş və adət halına 

keçdikdə daha yüksək nəticə verir. Bəhram 

Gurun qaçan ceyranın ayağını bir oxla qulağına 

―tikməsi‖, eləcə də Fitnənin öz çəkisindən ağır 

olan öküzü çiynində altmış pilləli eyvana qaldır-

ması, məhz, onlarda məşqin vərdiş-adət halını 

alması ilə bağlıdır. Nümunə: 

İnsan etsə əgər bir işə vərdiş, 

Çətin olsa belə, görülər bu iş (4, s. 103-104). 

Fiziki kamilliyə qovuşmağın, sağlam, 

möhkəm və güclü orqanizmə sahib olmağın baş-

lıca vəzifələrindən biri gigiyenik norma və qay-

dalara, xüsusilə, qidalanma və yuxu rejiminə 

əməl etməkdir. 

Öz sağlamlığının qayğısına qalan hər bir 

kəs, qidalanma normalarına ciddi əməl etməli-

dir. Qarnı doysa da, gözü doymayanlar anlama-

lıdır ki, əgər ―çox yeyənlər‖ ―çox yaşasaydı‖ 

―ölüm olmazdı onda‖. Əksinə, çox yeyənlərin 

ağlı kütləşir, hətta, ―kəm ağıl‖a gətirib çıxarır. 

Normadan az qidalanmaq da insanın xəstələn-

məsinə, hətta, ölümə səbəb olur. Qidalanma za-

manı qidanın tərkibinə diqqət yetirmək, ―yağlı 

və yavanı‖ növbələşdirmək, biri digəri ilə uyğun 

gəlməyən, ―sirkə ilə süd‖ kimi zərər yetirən ye-

məkləri eyni vaxtda, birlikdə qəbul etməmək va-

cibdir. Nümunə: 

Ye, iç bu dünyada kifayət qədər, 

Az yemək, çox yemək ziyan gətirər. 

Çox yemək, az yemək yaxşı şey deyil, 

Etidalı gözlə, hər qaydanı bil (6, s. 323). 

Yuxu rejiminə düzgün əməl etmək də or-

qanizmin sağlamlığı və möhkəmliyi üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Normadan artıq yatanlar 

bilməlidir ki, ―yuxu ölümə bənzəyir‖, ―igidlərə 

hiylə‖ qurur, orqanizmin kütləşməsinə səbəb 

olur. Normadan az yatmaq da eyni dərəcədə zə-

rərlidir. Yuxusuz qalan insanın bədəni ―süstlə-

şib, yorulub, qüvvədən‖ düşür. Nümunə: 

Bu qədər nə üçün yataq dünyada? 

Yuxuda ölümə bənzər mənada. 

Yuxudan ölümtək etməli həzər, 

Çünki bir-birinə bunlar çox bənzər  

(3, s. 516). 

Əqli zənginliyə, əxlaq saflığına və fiziki 

kamilliyə ciddi təsir göstərən amillərdən biri zə-

rərli adətlərə, xüsusilə, sərxoşluğa meyldir. 

Kamil insan, sağlam ömür sürmək istəyən hər 

bir kəs, insanın ―varlığını yaddan çıxaran‖, ―ağ-

lını keyləşdirən‖, ―aqilliyin üstündən qələm 

çəkən‖, ―ömürlük ələm‖ə, dərd-qəmə səbəb olan 

―o haramzadədən‖ uzaq durmalıdır. Nümunə: 

Sərxoşluğa uyan kəs ələm çəkər ömürlük, 

Aqilliyin üstünə qələm çəkər ömürlük  

     (5, s. 124). 

Təbii amillər də orqanizmin sağlamlığında 

və möhkəmliyində əhəmiyyətli rol oynayır. 

Həmin amillərdən (su, hava, günəş) də gigiye-

nik normalara uyğun istifadə edilməlidir. Ən 

təmiz suyu da normadan artıq içəndə zərər yeti-

rir. (―Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə 

dərd verir oda.‖) Rütubətli hava bir sıra qorxulu 

xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. 
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Qəlbi milli təəssübkeşlik hissi ilə döyünən 

hər bir Azərbaycan vətəndaşı, xüsusən də, gənc-

lər, dünyanın tanıdığı və doğma ölkəsini bütün 

dünyaya tanıdan dahi Nizami Gəncəvinin adı ilə 

fəxr etməli, böyük tərbiyə məktəbi olan həyat və 

yaradıcılığını dərindən öyrənməyə çalışmalı, 

―zamanlara, məkanlara hökm edən‖, əbədiyaşar 

irsinin beynəlxalq aləmdə daha geniş tanıdılma-

sı üçün əlindən gələni əsirgəməməlidir. 

Problemin aktuallığı. Azərbaycan Respubli-

kasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı 

ilə Nizami ili elan olunmuş 2021-ci ildə bu məqalə-

nin təqdim olunması təqdirolunasıdır. Məqalə aktu-

allığı ilə seçilir.  

Problemin elmi yeniliyi. Nizami Gəncəvinin 

pedaqoji baxışlarının konseptual müddəaları diqqət 

mərkəzinə gətirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılardan ötrü faydalı ola bilər. 
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Xülasə. Məqalədə xalq şairi Məmməd Araz yaradıcılığında ‖Atamın kitabı‖ poemasında əməyə müna-

sibət məsələlərindən bəhs edilir. Qeyd edilir ki, hər bir tarixi mərhələdə görkəmli mütəfəkkirlərimiz, şairləri-

miz öz əsərlərində əməyə münasibət məsələlərinə xüsusi diqqət yetirmiş, bunu ümumi tərəqqi işinin mühüm 

amili hesab etmişlər. Çünki hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətə verilən əsas və mühüm tələblərdən biri də hər 

bir insanın istehsalın, xalq təsərrüfatının bu və ya digər sahəsində fəaliyyət göstərmək bacarığına, əməyə, 

əmək adamlarına müsbət münasibətlərə malik olmasıdır.  

Məqalədə ―Atamın kitabı‖ poemasından olan şeirlərdən təhlillər verilir. Müəllif bu problemlə bağlı 

aparılmış elmi araşdırmalara istinad etməklə, eyni zamanda Məmməd Araz şeirlərini təhlil etməklə əsaslan-

dırır ki, şair əmək tərbiyəsini əxlaq tərbiyəsi ilə əlaqədə götürmüş, əməyin tərbiyəedici xüsusiyyətini göstərə-

rək, yetişən nəsildə əməyə və əməkçi insanlara məhəbbət tərbiyə etməyi, vətən, xalq naminə vicdanla, na-

musla işləməyi, sənət öyrənməyi vacib bilmişdir.  

Açar sozlər: əmək tərbiyəsi, zəhmətkeş, şəxsiyyət, torpağa məhəbbət, sənət  
 

Резюме. В статье рассматриваются вопросы отношения к труду в стихотворении «Книга моего 

отца» народного поэта Мамеда Араза. Отмечается, что на каждом историческом этапе наши выдаю-

щиеся мыслители и поэты в своих работах уделяли особое внимание вопросам отношения к труду, 

которые они считали важным фактором в работе общего прогресса. Потому что одно из главных и 

важных требований для всесторонне развитой личности - это то, что каждый человек имеет возмож-

ность действовать в той или иной сфере производства, национальной экономике, иметь позитивное 

отношение к труду и рабочим. 

В статье анализируются стихи из поэмы «Книга моего отца». Ссылаясь на научные исследова-

ния по этой проблеме, автор также анализирует стихи Мамеда Араза, утверждая, что поэт взял трудо-

вое воспитание в связи с нравственным воспитанием, показывая воспитательную природу труда, вос-

питывая любовь к труду и трудящимся в подрастающем поколении, добросовестно относясь к родине 

и людям. Он считал важным работать честно и изучать искусство.   

Ключевые слова: трудовое воспитание, трудолюбивый человек, личность, любовь к земле, 

искусство 
  

Summary. The article discusses the issues of attitude towards labor in the poem "My father's book" 

by the national poet Mammad Araz. It is noted that at each historical stage, our prominent thinkers and poets 

in their works paid special attention to the issues of attitude to labor, which they considered an important 

factor in the work of general progress. Because one of the main and important requirements for a 

comprehensively developed personality is that every person has the ability to act in one or another field of 

production, the national economy, to have a positive attitude towards labor and workers. 
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The article analyzes the poems from the poem "My father's book". Referring to the scientific research 

on this problem, analyzing the poems of Mammad Araz, the author argues that the poet took labor education 

in connection with moral education, showing the educative nature of labor, cultivating love for labor and 

working people in the growing generation, conscientiously for the motherland and people. He considered it 

important to work honestly and learn art. 

Key words: labor education, hardworking person, personality, love of land, art 
 

Azərbaycan xalqının çoxəsrlik pedaqoji 

fikir tarixində əmək məsələləri həmişə mühüm 

yer tutmuşdur. Əmək insanı yaratdığı kimi, 

onun tərbiyəsi üçün də əsas olmuşdur. Cəmiyyə-

tin yarandığı ilk gündən də əmək tərbiyə işinin 

əsasında durmuşdur. Təbii ki, bütün tarixi mə-

qamlardakı inkişaf mərhələsində şair və yazıçı-

larımızın poetik düşüncə tərzindən istifadə im-

kanlarına toxunulmuş, onların ideya-mənəvi xis-

lətində təzahür edən yaradıcı fəaliyyətindən bö-

yüyən nəslin tərbiyələnməsi istiqmətində qiy-

mətli bir mənbə kimi istifadə olunmuşdur. 

Məmməd Araz Azərbaycan pedaqoji fikir ta-

rixində çoxcəhətli və zəngin ədəbi irsinə, sənət-

karlıq qüdrətinə görə yeni iz, yeni cığır salan, özü-

nəməxsus yeri və mövqeyi olan görkəmli xalq şai-

ridir. Şairin poemaları içində ―Atamın kitabı‖ 

(1972) poeması ən güclüsü və qüdrətlisidir. Poema-

da həyat nəfəsi, həyat ətri, torpaq ətri çox güclüdür. 

Poemada təsvir və tərənnüm olunan İnsan zəhmət-

keş, məğrur azərbaycanlıdır, Torpaq da müqəddəs 

Azərbaycan torpağıdır. Poemanın qəhrəmanı olan 

ata, cavanlara yol göstərən, onları halal süfrəli ev-

eşik sahibi edən, zəhmətsevər, od-ocaq qoruyan, 

torpağa bağlı olan zəhmətkeş insandır.  

Fikrimizcə, ―Atamın kitabı‖ poemasının 

ideya yükünün mərkəzində dayanan problem 

əbədi və əzəli torpağa ehtiyacı olan İnsan və İn-

sana möhtac olan Torpaqdır: 

Bu torpaq üstündə ömürlük varam, 

Əzilsəm, torpağa dağılasıyam. 

Nə vaxtsa dikəlib bulud yararam, 

Nə vaxtsa göyərib dağ olasıyam.  

 

Hamımız vətənin bir daş parçası, 

Özülü tapıldı – kim onun oldu. 

Bu torpaq kiminin qumaş parçası, 

Bu torpaq kiminin buz donu oldu [1, s. 129]. 

Qeyd edək ki, zəhmət və zəhmətsevərlik, 

təbiət, ona vurğunluq, doğma yurd-ocağa bağlı-

lıq, kəndlinin ―şəhərləşməsi‖, yurdsevərlik kimi 

məsələlər həmin ana motivdən, problemdən 

doğan amillər olub, poemada İnsan-Torpaq mər-

kəzi ətrafında öz əksini tapmışdır.  

Poemada təsvir olunan torpaq bütün əzəməti, 

vüqarı, yenilməzliyi, estetik gözəlliyi ilə canlandı-

rılmış, onun yaradıcı qüdrəti, qoynunda necə dağlar 

dikəltdiyi vurğunluqla tərənnüm olunmuşdur: 

Bu torpaq nə dağlar dikəldib, Allah! 

Bu torpaq uçurumlu, dərəli, nəli... 

Burda gözəlliyin hüsnünə aldan, 

Burda gözəllər də torpaq sinəli [1, s. 130]. 

Poemada qələmə alınan ata obrazı əlinin 

əməyi, təmiz, saf, müqəddəs torpağa sevgisi nə-

ticəsində ümumməhəbbət ünvanına dönür və 

bütün əzəməti, vüqarı ilə psixoloji obraza çevri-

lir. Söhrab Tahir bu haqda yazır: ―Şair atanı öl-

məzlik timsalı kimi qələmə almışdır. Ata 

zəhmət, sevinc, işıq qədər ölməzdir. Atanın 

bədii səciyyəsi və fərdi xüsusiyyətləri ilə təbiə-

tin şıltaqlığı və səxavəti bir-birinə həddindən 

artıq yaxındır və bəlkə də eynidir‖ [7].  

Nə qədər ki, torpaq durur – 

möhtacdır ələ.  

Bu torpağın bəhrəsinə əllərdir ələk. 

Bu əbədi qoca torpaq, 

əbədi uşaq... 

Bu torpağın nənəsi də, 

nəvəsi də əllərdir ancaq [1, s.]. 

Poemada zəhmətkeş əlləri təbiəti, ―çölçü 

həyatı‖nı, torpağı, onun hadisələrini, ilkin əmək 

fəaliyyətinin sirlərini hərf-hərf oxudan həyat ki-

tabı, əmək prosesi dünyəvi elmləri anlamağa, 

əlifbanı yaddaşa əbədi həkk etdirən, elm, məri-

fət yolunun təməlini qoyan əyanilik vasitəsi 

kimi təqdim olunmuşdur. ―Lirik şeirlərində ol-

duğu kimi, poemalarında da insanı bu torpağın 

zərrəsi sayan şair‖ [2, s. 361].  

Ata mayasıyla, qanıyla torpağa bağlıdır, 

əllərinin zəhmətilə torpaqdan bəhrələnir, onu 

əzir, əzizləyir, onu sevir, özünü torpağa sevdirir. 

Gündoğandan ta günbatana qədər torpaqda çalı-

şır, ömrünün mənasını zəhmətdə görür. Atanın 

bütün zahiri cizgilərini və mənəvi aləmini məhz 

torpaq və zəhmət müəyyənləşdirir: 

Gözaltı bir onun əllərinə bax, 

Palıddan yonulmuş şanaya bənzər. 

Axşam corabından ovduğu torpaq 
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Yığılsa, bir ilə təpə düzələr.  

Ayaq pəncələri yatmır torpağa,- 

Əyilib illərlə xış dabanında. 

Yetmiş il, səksən il batıb torpağa, 

Sazaq – iliyində, 

Qış – dabanında [1, s. 135-136]. 

Diqqətəlayiq haldır ki, atanın nüfuzu zora-

kılığa, lovğalığa, süni məhəbbətə, gərəksiz mər-

həmətə əsaslanmır. Ata öz nüfuzunu həyatı və 

işi, davranışı, vətəndaşlıq siması ilə qazanır. Ha-

lallıq, zəhmətsevərlik və torpağa məhəbbət onun 

əsas keyfiyyətidir. Azərbaycan xalqının böyük 

oğlu Nizami Gəncəvinin bu fikrini xatırlatmaq 

yerinə düşər: ―Biz dünyaya zəhmət üçün gəlmi-

şik, boş hədyanalar xatirinə gəlməmişik‖.  

Poemada dünyagörmüş atanın əmək tərbi-

yəsi təkrar olunmazdır. O, ailədə uşağın gündə-

lik zəhmətini, görəcəyi işləri məktəbdə öyrəndi-

yi hərflərlə, rəqəmlərlə uyğunlaşdırır. Beləliklə, 

məktəbdə və ailədə tələblər üst-üstə düşür: 

– Bu gün nə oxudunuz? 

– ―A‖ hərfi, ata! 

– Atanın atası… Ata bax, ata! 

– …Bu gün nə oxudun dərsindən, bala? 

– ―B‖ hərfi, ata! 

– Ba… Onda balamın barmağı baldır… 

Bulaqda baş-başdı  

baldırğan baldır… 

Yüyür dəstələ… 

– Bu gün nə oxudunuz?.. 

– ―D‖ hərfi, ata! 

– Demək, dəryazı döy-deyiblər, dədə… 

Mənim çöl əlifbam macqal dilində 

―O‖ keçdim – deməli orağı yağla, 

―C‖ keçdim – deməli cütü qulaqla… 

Nə yaxşı, əlifba ―A‖-dan başlanır, 

Atadan başlanır, 

Anadan başlanır… [1, s. 139-140]. 

Qeyd edək ki, Məmməd Araz yaradıcılığı-

nın aparıcı mövzuları sırasında Vətən mövzusu 

və yaradıcı əməyin təbliği özünəməxsus yer 

tutur. Bu da təbiidir. Torpaq, vətən zəhmətin sa-

yəsində gülüstana dönür. Bu motivi düzgün qiy-

mətləndirən pedaqoq-alim Maarifə Hacıyeva 

yazır: ―Vətən mövzusu ilə yaradıcı əməyin tə-

rənnümü Məmməd Arazın şeirlərində təbii əlaqə 

və vəhdətdədir. Həyatın nəfəsini zəhmətdə 

görən şair – şeirdə zəhmət adamlarının qəlbin-

dəki çırpıntı, hərarət qədər təbii olmalıdır – qə-

naətinə gəlir‖ [3]. Lakin ―Atamın kitabı‖ndakı 

insan əməyinin tərənnümü prosesi sadəcə təbliğ 

xarakteri daşımır. Burada bir növ zəhmətin da-

xili dünyasına nüfuz edilir, əməyin poeziyası tə-

rənnüm olunur. Məmməd Arazın bu poemanın 

yazıldığı dövrə təsadüf edən ―Poeziyamızda par-

tiyalılıq və sənətkarlıq‖ mövzusunda keçirilən 

yaradıcılıq müşavirəsindəki çıxışı onun əməyə, 

zəhmət adamına hansı bucaqdan yanaşmasını 

göstərir: ―Əgər poeziya insanı nəcib hisslər üs-

tündə ―kökləyirsə‖, onu kövrəldir, humanistləş-

dirir, daim hərəkətə, işığa, sevib yaşamağa səs-

ləyirsə, əmək adamı üçün də vəzifəsini yerinə 

yetirmirmi?... Demək istəyirəm ki, ―əmək adamı 

haqqında‖ çağırışından ―əmək adamı üçün‖ ni-

dası daha görkəmlidir‖ [6].  

―Atamın kitabı‖ poeması sözün həqiqi mə-

nasında şairin irəli sürdüyü mənəvi tərbiyə kon-

sepsiyasını dolğunlğu ilə əks etdirir, ―əmək ada-

mı üçün‖ nidası tam yerinə düşür. Burada ilk 

növbədə zəhmətkeş insanın xarakteri müəyyənlə-

şir, onun bitkin pedaqoji-psixoloji portreti yaradı-

lır. Poemada əmək prosesindən bəhs etmək onun 

təsvirindən çox, onun insanın daxili dünyasındakı 

mövqeyini, bir şəxsiyyət kimi yetişməsindəki ro-

lunu müəyyənləşdirməyə xidmət edir:  

 Süz onu alnından sinəsinəcən, 

 Qırış arxlarını seyr elə bir-bir. 

Sanki bu nizamı pozmağa qəsdən 

Ömür- tərsinə bir dırmıq çəkibdir [1, s. 135]. 

K.D. Uşinskinin də qeyd etdiyi kimi 

―Əgər tərbiyə insanı xoşbəxt etmək istəyirsə, 

onu xoşbəxtlik üçün tərbiyə etməli, bəlkə də 

əmək həyatına hazırlamalıdır. Əmək insanın yer 

üzündə əldə edə biləcəyi və onun adına yeganə 

layiq olan xoşbəxtlikdir. Əmək bəşəriyyət tari-

xinin lap əvvəlindən Yer üzündə solğun işıq 

saçan müqəddəs şamdır, onu söndürsəniz, Yer 

üzü zülmətə çevrilər‖ [8, s. 180]. 

Şair insanın xəmirinin zəhmətdən yoğu-

rulduğunu, nəcib keyfiyyətlərinin də əmək fəa-

liyyəti nəticəsində təşəkkül tapıb möhkəmlən-

məsini şeirdə belə dilə gətirir:  

O əllər mənim ilk əlifbam oldu, 

Torpağı çölbəçöl, 

dərəbədərə 

oxutdu mənə [1, s. 136]. 

Təbiət özü də bir kitabxana, 

Hər dərə məktəbdir, hər dağ müəllim. 

O ilk ana dilim, o kitab-anam, 

Bir də əlinizə yetərmi əlim? [1, s. 137]. 
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 Zəhmətkeş insan müftəxor həyat sürən-

lərə nisbətən daha yüksək əxlaqa, nəcib mənə-

viyyata malik olur. Bir sözlə zəhmət adamı insa-

niləşdirir, onun vətənpərvərliyini, mehribanlığı-

nı, səxavətliliyini, səbirliyini, iradəliyini və s. 

gözəl xüsusiyyətlərini formalaşdırmağa münasib 

şərait yaradır [5, s. 354]. 

Poemada diqqət çəkən məsələlərdən biri 

də müəllifin kənddən şəhərə kütləvi axın prose-

sinə münasibətdir. Bu problem yetmişinci illər 

poeziyasında bu və ya digər formada öz əksini 

tapırdı. Şair kənddən şəhərə axımın qarşısını ala 

bilməsi üçün müqəddəs torpağın özünün möhtə-

şəm cazibəsindən istifadə edir: 

Götür, oxumağa gedən cavanın 

Cibinə bir ovuc torpaq tök, de ki: 

Sənə çörək verən ata-ananın 

Çörəyi olubdur o cibindəki. 

   

Onu sevməyənlər- 

Südünü sevməz! 

Onu sevməyənlər-haram tikədir! 

Torpağa əyilən-şaha əyilməz, 

Şahın əydiyini torpaq dikəldib! [1, s. 180]. 

Poemada zəhmət və zəhmətsevərlik, halal-

haram, təbiət, ona vurğunluq, doğma ocağa sev-

gi və s. kimi mənəvi keyfiyyətləri üzə çıxarır və 

formalaşdırır. Hansı ki, belə keyfiyyətlər gənc 

nəslin mənəviyyatca bütöv olmasına köməklik 

göstərir. İnsani keyfiyyətlərin məhz əmək prose-

sində formalaşdığı çoxdan sübut edilmiş bir hə-

qiqətdir [4, s. 204]. 

―Süfrələrin halal zəhmət çörəyi‖, ―Od halal 

olmasa, ocaq alışmaz‖, ―Ağsaqqal – torpaqda göz 

Allahıdır!‖, ―Ağsaqqal - birinci söz Allahıdır‖– 

deyən şairin belə misralı şeirləri bu gün də ideya 

dəyərini, tərbiyəvi əhəmiyyətini itirməyərək yeti-

şən nəslin əməyə məhəbbət ruhunda yetişməsində 

və tərbiyə olunmasında böyük rol oynayır. Bu mə-

nada şair Məmməd Araz öz söz yükü, məna dərin-

liyi və mövzu əhatəsi ilə Azərbaycan pedaqoji 

fikir tarixinə liman salan bir gəmidir. Şübhəsiz ki, 

müasirlərimiz kimi yeni nəsillər də görkəmli xalq 

şairinin əsərlərini sevə-sevə oxuyacaq, onun 

zəngin yaradıcılıq irsindən mənəvi qida, estetik 

zövq və tərbiyə alacaqlar.  
Məqalənin elmi yeniliyi odur ki, Məmməd 

Araz yaradıcılığında əmək tərbiyəsi məsələləri tədqi-

qata cəlb olunmuş, şairin ―Atamın kitabı‖ poeması 

əsasında gənc nəslin nəslin əməyə və əməkçi insan-

lara məhəbbət ruhunda tərbiyə olunmasının əhəmiy-

yəti öyrənilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. 
Məmməd Arazın zəngin irsindən yaradıcılıqla istifa-

də etməklə yeni insan yetişdirmək sahəsində hazırda 

qarşıya qoyulmuş vəzifələri daha müvəffəqiyyətlə 

həyata keçirmək olar. Bu baxımdan məqalədə əksini 

tapmış ideyalar, pedaqoji yanaşmalar orta və ali ixti-

sas təhsili məktəblərində şagirdlərin və tələbələrin 

əməyə məhəbbət ruhunda yetişməsi və tərbiyə olun-

ması üçün əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda müvafiq 

mütəxəssislər, fənn müəllimləri bu ideyaları praktik 

fəaliyyətdə tətbiq edə bilərlər.  

Nəticə. Təhlil olunmuş şeir nümunələri göstərir 

ki, Məmməd Araz gənc nəslin əmək prosesində boya-

başa çatdırılması, əməkdə bərkidilməsi, əməksevərlik 

ruhunda yetişdirilməsi məsələlərinə ciddi şəkildə diqqət 

yetirmiş, onları çalışqan olmağa, əməyi sevməyə çağır-

mış və bu ruhda tərbiyə etməyə çalışmışdır.  
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Xülasə: Sultan Məcid Qənizadə XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mədəni mühitində 

xüsusi rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir. Böyük ədibin zəngin yaradıcılığında mühüm bir hissəni dilçilik görüş-

ləri təşkil edir. S.M. Qənizadənin dilçilik görüşləri, pedaqoji fəaliyyəti, yaradıcılığı, yazdığı elmi-publisistik 

məqalələr bütünlükdə dilçiliyin problemlərinin həllinə hesablanmışdır. Mövcud bədii nümunələrdə, dərslik-

lərdə özünü göstərən əcnəbi sözlərin çoxluğu, qəliz, anlaşılmaz cümlələrin, ifadələrin işlənməsi, dilin təmiz-

liyi və s. haqqında mülahizələr onun elmi-publisistik məqalələrinin əsas qayəsini təşkil edirdi. 
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Резюме: Султан Меджид Ганизаде – личность, сыгравшая значимую роль в культурной сфере 

Азербайджана конца XIX начала XX века. Большую часть творчества великого литератора составля-

ют лингвистические взгляды. Взгляды на языковедение, педагогическая деятельность, творчество, на-

учно-публистические статьи С.М. Ганизаде в целом были направлены на решение проблем лингвис-

тики. Мнения о существующих литературных образцах, наличие множества иностранных слов в 

учебниках, использование сложных, непонятных предложений и фраз, чистоту языка и др. Составля-

ли основу его научно-публицистических статей.  

Ключевые слова: С.М. Ганизаде, учебники родного языка, арабский алфавит, 
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Summary: Sultan Majid Ganizade is a person who played a significant role in the cultural sphere of 

Azerbaijan in the late XIX-th and early XX-th centuries. Views on linguistics make up a significant part of the 

work of the great writer. Views on linguistics, pedagogical activity, creativity, scientific and journalistic articles of 

S.M. Ganizade as a whole were aimed at solving the problems of linguistics. Views on existing literary samples, 

the presence of many foreign words in textbooks, the use of complex, incomprehensible sentences and phrases, 

the purity of the language, etc. formed the basis of his scientific and journalistic articles. 
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XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri Azər-

baycanın ictimai - mədəni həyatında böyük zən-

ginliklərlə səciyyələnir. Bu dövrlərdə maarifçi 

ziyalı mühitinin apardıqları mədəni hərəkat 

xalqın maariflənməsinə, mədəni səviyyənin 

yüksəlməsinə, dil məsələlərinin, əlifba proble-

minin həllinə hesablanmışdır. R. Əfəndiyev, 

S.M. Qənizadə, Yusif Əfəndizadə, Məhəmməd 

Hadi, Əli Ülvi, Camo bəy Aciz Şirvani, Məhm-

mədtağı Sidqi, İsmayıl Həqqi, Ağabəy İsrafilbə-

yov, Fərhad Ağazadə, Qafur Rəşad Mirzəzadə 

və başqaları kimi onlarla böyük ziyalı nəsli 

məhz bu dövrün zənginliyində mühüm rol oyna-

mış, elmimizə, mədəniyyətimizə töhfələrini ver-
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mişlər. Azərbaycan maarifinin ―sönməz çırağı‖ 

hesab edilən Sultan Məcid Qənizadə də öz gə-

rəkli və əhatəli işləri ilə bu böyüklərin sırasında 

əbədi olacaq əsərlərin ortaya çıxmasına səbəb 

olmuşdur. Görkəmli maarifçi Sultan Məcid Qə-

nizadə elmi-publisistik məqalələrində qaldırdığı 

problemlər mühitin ehtiyacından, həlli aktual 

olan məsələlərin gərəkliyindən doğmuşdur. 

Onun ana dili ilə bağlı fikir və mülahizələri bü-

tünlükdə məzmunu, ruhu ilə millətin oyanışına 

hesablanmışdır. S.M. Qənizadənin pedaqoji fəa-

liyyətində, elmi-publisistik məqalələrində 

mühüm bir hissəni dil məsələləri, nitq mədəniy-

yətinin formalaşdırılması gərəkliyi tuturdu. 

Onun ana dilinin təmizliyi, yeni tipli məktəblə-

rin yaradılması, dərsliklərin hazırlanması, şa-

girdlərin təhsilə yiyələnməsinin aktual problem-

ləri, əlifba məsələsi və s. ilə bağlı mülahizələri 

bu gün də aktuallığını qoruyub saxlayır. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində 

maarifçi ziyalı mühitinin apardıqları mədəni hə-

rəkat xalqın maariflənməsinə, dil məsələlərinin, 

əlifba probleminin həllinə hesablandığı üçün bü-

tünlükdə ictimai-mədəni sferanı əhatə edirdi. 

Hətta mövcud problemlərin həllində bəzən ciddi 

fikir ayrılıqları, yanaşma fərqlilikləri də özünü 

göstərməsinə baxmayaraq, əsas olan problemin 

çözülməsi, milli oyanışın başlaması idi. Məhz 

ona görə də görkəmli ədəbiyyatşünas F. Köçərli 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərini ―Azərbay-

can intibahının sübh çağı‖ kimi qiymətləndirir-

di. ―S.M. Qənizadənin 1887-ci ildə həmkarı və 

dostu H. Mahmudbəyovla birlikdə açdığı ―rus-

müsəlman‖ məktəbi bütün Rusiya müsəlmanları 

coğrafiyasında, o cümlədən Qafqaz və Azərbay-

canda milli dildə başlanan yeni tipli təhsil və 

məktəb işinin başlanğıcı, müasir dünyaya inteq-

rasiyaya yönəlmiş ―üsuli-cədid‖ hərəkatının 

böyük hadisəsi idi.  

Əqidə dostlarının təşəbbüsündən sonra 

tədricən ―rus-müsəlman‖ məktəblərinin sayı 

artdı, şəbəkəsi genişləndi, məktəblərdə ana dili-

nin tədrisində mühüm yeniliklər baş verdi, milli 

dilin tədrisdə mövqeyi tədricən genişləndi və 

möhkəmləndi. Bu isə öz növbəsində milli ruhlu 

və əqidəli, vətən və xalq mənafeyini düşünən, 

bu yolda çalışan ziyalıların sayının artmasına, 

milli oyanışın qanad açmasına səbəb oldu‖ (6, s. 

12). Onun bir-birinin ardınca mətbuat səhifələ-

rində çıxan ―İdarəyə məktub‖ (Həyat‖ qəzeti, 

Bakı, 1905, 10 iyun), ―Hansı dil ilə yazmalı‖ 

(Həyat‖ qəzeti, Bakı, 1905, 10 noyabr), ―Bir 

para mətləblər‖ (Həyat‖ qəzeti, Bakı, 1905, 13 

noyabr), ―Təəssüf‖ (İrşad‖ qəzeti, Bakı, 1906, 

21 aprel), ―Körpə uşaqlar tərbiyəsi‖ (―Rəhbər‖, 

1906, № 3, s.2-3), ―Müsəlmanlar üçün kitab 

nəşri haqqında‖ (―Tərəqqi‖ qəzeti, 1909, 24 

iyun), ―Körpə uşaqların tərbiyəsi‖ (―Füqəra fü-

yuzatı‖ jurnalı 1921, № 3, s. 22-27), ―Sabir haq-

qında kiçik bir xatirə‖ (―Ədəbiyyat qəzeti‖, 

1936, 16 iyul), ―Lüğəti-türki və rusi‖ (Bakı, Bi-

rinci yoldaşlıq nəşriyyatı mətbəəsi, 1904, 146 s.) 

və s. əsərləri aktuallığı, qaldırılan problemlərin 

gərəkliyi ilə mühüm önəm kəsb edir. 

 Görkəmli maarifçi ədibin fəaliyyətində 

ana dilinin saflığı qeydinə qalmaq, xalqın başa 

düşəcəyi əsərlər yazmaq, əcnəbi sözlərdən 

imkan daxilində az istifadə etmək, yeni dünya-

görüşlü kadr hazırlığına üstünlük vermək, orfo-

qrafiya və orfoepiya qaydalarını hazırlamaq 

kimi məsələlər üstünlük təşkil edirdi. Çünki bu 

maarifpərvər ziyalı yaxşı bilirdi ki, ―bir millətin 

malını, dövlətini və hətta vətənini əlindən alsan 

ölüb itməz, amma dilini alsan, yox olar və 

ondan bir nişan qalmaz‖ (2, s. 292). S.M. Qəni-

zadə də məhz bu əsaslı işlərin həlli üçün mək-

tabdarlıq məsələlərinə xüsusi önəm verir, əlifba 

məsələsinin həlli zəruriliyini tez-tez vurğulayır, 

lüğət yaratmada fəal iştirak edir, nitq normaları-

nın müəyyənləşməsi üçün əlindən gələni əsirgə-

mirdi. Uzun əsrlər boyu tədrisin ərəb dilində 

aparılması, mollaxana və mədrəsələrdə dini 

elmlərin öyrədilməsi, ərəb qrafikası ilə yazıların 

yazdırılması və s. məsələlər böyük problemlər do-

ğururdu. Məhz bu səbəbdən də S.M. Qənizadə 

XX əsrin əvvəllərində ―Hansı dildə yazmalı‖ adlı 

məqalə ilə mətbuat səhifələrində çıxış etdi (4).  

Bu məqalə sırf reallığa hesablanmışdır. 

Çünki artıq ərəb qrafikalı əlifba bütün problem-

ləri ilə üzdə idi və Azərbaycan dilinin imkanla-

rını tamlıqla əks etdirmirdi. Məhz bu səbəbdən 

də mövcud vəziyyətdə problemlərin aradan qal-

dırılması üçün ciddi hərəkat başlamışdı. Ərəb, 

fars, rus və fransız dilli ziyalı qrupları tədris, 

əlifba, dünyəvi elmlər məsələsində fikir ayrılıq-

larında görünürdülər. S.M. Qənizadə həmin 

dövrdə Əhməd bəy Ağayevin redaktoru olduğu 

Həyat qəzetinin 78-ci sayında ―Dil müşkülatı‖ 

adlı məqalə yazdı. Maarifpərvər ziyalı yaxşı bi-

lirdi ki, dilin saflığı bütün vəziyyətlərdə ən 



Sultan Məcid Qənizadənin dilçilik görüĢləri 

49 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №1, 2021 

ümdə olandı. Ərəb, fars dillərindən gəlmə sözlə-

rin çoxluğu, eləcə də Avropa dillərindən gələn 

sözlərin yeni şəraitdə artan istiqamətdə getməsi 

özlüyündə ciddi çətinliklər yaradır. Ona görə də 

imkan daxilində dilin öz potensialından istifadə 

etməklə yeni sözlərin yaranmasına üstünlük ve-

rilməsini əsas sayırdı. ―Kitab işində hər bir şərt-

dən əvvəl dilin asan və vazeh olmağına diqqət 

edilməlidir. Vala aşna olmadığımız ləhcə və ya 

şivə ilə əda olunan məktəblərdən əksər ovqati-

milli hasil etmək olmur və əgər olursa da, çoq 

kəndilik və bəsilik ilə olur. Belə surətdə məktəb 

özü nə payədə gözəl olursa da, amma sətirlər 

arasında məni rəştisi paralandıqda həvəsimiz 

pozulur və məktəbi axıraca oxumağa rəğbətimiz 

qalmayıb biixtiyar etiraz edirik‖ (4).  

XIX əsrdə Avropa təhsilli ziyalılar, Qori 

Müəllimlər Seminariyasının məzunları, eləcə də 

Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərində təhsil görmüş 

gənclər dini təhsillə bütün məsələləri həll etmə-

yin çətinliyini görüb dərk edir və yeni tipli mək-

təblərin yaradılmasını, dərsliklərin yazılmasını, 

xalqın maariflənməsini ən ümdə məsələ kimi 

qaldırırdılar. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığından nü-

munələrin dərsliyə gətirilməsini, anadilli bədii 

mətnlərin mənimsədilməsini əsas olan kimi 

qeyd edirdilər. Eyni zamanda əfsanə, rəvayət, 

nağıl, dastan, tapmaca, atalar sözü və məsəl, ba-

yatı, nəğmə və s. nümunələrinin şagirdlərə mə-

nimsədilməsini ardıcıllıqla vurğulayırdılar. Belə 

nümunələr şagirdlərin dilinin inkişafına, aydın, 

səlis danışmasına, asanlıqla başa düşməsinə və 

marağına hesablanırdı. S.Ə.Şirvaninin, M.Mah-

mudbəyovun, F.Köçərlinin, A.Şaiqin, M.Şah-

taxtlının, S.M.Qənizadənin və başqalarının ha-

zırladıqları dərsliklər və əlavə vəsaitlər bunun 

göstəricisidir.  

Onlar klassik ədəbiyyatın, xalq şeiri nü-

munələrinin dilin inkişafında, nitq mədəniyyəti-

nin formalaşmasında əvəzsiz rol oynadığını vur-

ğulayırdılar. Bunların hamısı zamanın və mühi-

tin reallığına, dünyada gedən yeniləşmə prosesi-

nin qoyduğu zərurətdən irəli gəlirdi. Çünki artıq 

bütünlükdə dünyada gedən prosesləri dərk edən 

S.M.Qənizadə həm sələfləri, həm də müasirləri 

ilə etnosun milli oyanışı, maariflənməsi, gerilik-

lərin aradan qaldırılması üçün böyük mücadilə-

yə başlamışdır. Avropa mühitini dərindən öy-

rənmiş və Almaniyanın Fransanın universitetlə-

rində təhsil alıb orada dilçilikdən mühazirələr 

oxumuş M.Şahtaxtlı ―Türkcəmizi həqiqətdə 

türkcə etmək‖ məqaləsində dilin saflığı və tə-

mizliyi məsələsini bir problem olaraq qaldırırdı. 

―Avropa dilləri əcnəbi isimlər ilə doludur. 

Amma onlar heç vaxt ismi mütəlliq olduğu dilin 

qaydası ilə cəmləndirməyib öz dillərinin qaydası 

ilə cəmləndirirlər. Məsələn, ―din‖ sözünün mə-

nasını əda edən kəlmə türklərdə ərəb sözü oldu-

ğu halda, farslarda latın sözüdür (religiya). Biz 

türkcə ―din‖ kəlməsini ərəb qaydası ilə cəmlən-

dirib ―ədyan‖ deməyi caiz bilirik. Onlar isə ―reli-

giya‖ kəlməsini latın qaydası ilə cəmləndirməyi 

caiz görməyib öz dilləri qaydasınca cəmləndi-

rirlər. Ruslar deyil, hamı mədəni millətlər belədir. 

Ərəblər belə həmin qaydaya riayət etmişlər‖ (1).  

Göründüyü kimi, böyük maarifpərvər zi-

yalının fəaliyyətində Azərbaycan dilinin saflığı, 

başqa dillərdən alınma sözlərin işləklik vəziyyə-

ti özünün ifadəsini tapır. S.M.Qənizadə ona görə 

də bütün təhlillərdə ―filhəqiqə dil məsələləri ən 

zəruri məsələlərdən birisidir‖ söyləyirdi. Hətta 

bu məsələdə kitab problemini, ana dilində dərs-

lik, dərs vəsaiti, metodik vəsait məsələlərini qal-

dırırdı. Xüsusi olaraq vurğulayırdı ki, ―a kişi, 

elə dil ilə yazırlar ki, oxuyanda adamın dişləri 

tökülür... bunu öz dilimizlə yazsınlar ki, xalq 

oxuyub mətləb anlasın‖ (4). H. Zərdabi, S.Ə. 

Şirvani, M.Ə. Rəsulzadə, M. Şahtaxtlı, İ. Qas-

prinski, C. Məmmədquluzadə, F. Köçərli, Ə. 

Hüseynzadə, Ə. Ağayev arasında gedən yazış-

malarda, fikir ayrılıqlarında məhz dil sadəliyi, 

aydın, səlis bədii mətnlərin dərsliklərə gətiril-

məsi məsələsi əsas səbəb idi.  

 Düzdür, bu mübahisələrdə bir istiqamət 

ərəb əlifbasının dəyişdirilməsi, Azərbaycan dili-

nin incəliklərini, səs sistemini özündə təfərrüatı 

ilə əks etdirib-etdirməməsi problemi idi. Müba-

hisələrdə ərəb əlifbasının saxlanması məsələsi 

də vardı. Əsas kimi o göstərilirdi ki, Şərq mədə-

niyyətinin min illik nümunələri bu dildə, bu əlif-

badadır. Müqəddəs kitabımız ―Quran‖ ərəb əlif-

bası ilə yazılmışdır. Bu fikrin tərəfdarları İsma-

yıl bəy Qasprinski, Abusufiyan Akayev, Mir 

Möhsün Nəvvab və başqaları idi. İkinci qrup 

ərəb əlifbasının təkmilləşdirilməsi təklifi ilə 

çıxış edirdi. M.Şahtaxtlı, H.Sanılı, S.Ağamalı-

oğlu, Ə.Ağayev və başqaları idi ki, bunların da 

böyük əksəriyyəti sonrakı mərhələdə bütünlük-

də əlifbanın latın qrafikası ilə əvəzlənməsini 
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irəli sürürdülər. Üçüncü qrup sırf latın qrafikalı 

əlifbaya keçmək ideyasının tərəfdarları idi.  

S.M. Qənizadə də məhz öz fəaliyyətində 

bütün müstəvilərdə yeniləşmə mövqeyində da-

yanırdı. ―Dil müşkülatı‖ məqaləsində mövcud 

problemlərin həllini ―qapaq və örtüyün atılması‖ 

kimi vurğulayır. ―Arzu edərdim ki, qəzetə inti-

şar edən mühərrirlərimiz və ya qəzetə oxuyan 

qardaşlarımız haqəza ədəbiyyat və maarifə baş 

aparan əhli-təməddün yoldaşlarımız ittifaqən bu 

məsələnin həll olunmasına səy və himmət göstə-

rərlər. Zira ki, xah qəzetə işi və xah qeyri-maarif 

və tədris məsələləri nə payədə uca mərtəbədə 

qoyulsa, yenə dil məsələsi onların üstünə qapaq 

və örtük olduqda hamusundan fövq hamusun bi-

laəksliyə çulğalayır. Bu zorluca mətləb qövldən 

felə keçməsi öz əzəmətinə müvafiq artıcaq zor 

istiyorsa da, amma zorluca mətləbdən əzəmətli-

cə nəticə gözlədiyimizdə əhli-təməddün qardaş-

lar millət eşqinə qeyrət göstərib təsəvvür versə-

lər, şayedir‖ (4). Burada ən ciddi məsələlərdən 

birisi geniş coğrafiyanı əhatə edən türk xalqları-

nın anlaya biləcəyi bir dilin, ―ümumi ədəbi 

dili‖in yaradılması idi. XX əsrin əvvəllərindəki 

ziyalı mühitini düşündürən bu problem, ortaq ədə-

bi dil yaratmaq düşüncəsi mühitdə birmənalı qar-

şılanmırdı. Məsələn, ―Molla Nəsrəddin‖çilər 

Azərbaycan xalqının dil bazası əsasında ümumi 

ədəbi dil yaratmaq ideyasını irəli sürürdülər. ―Fü-

yuzat‖çılar isə ayrı-ayrı türk xalqlarını birləşdir-

mək üçün ortaq ədəbi dil ideyasını irəli sürürdülər.  

S.M. Qənizadə bu problemin çətinliyini və 

reallaşmasının mümkünsüzlüyünü real faktlar-

dan çıxış etməklə göstərirdi. S.M. Qənizadənin 

dil məsələləri ilə bağlı qənaətləri sırf reallığa, 

faktlara və müasirlərinin yanaşmalarına münasi-

bətə hesablanmışdır. O, həmmüasirlərini sadə, 

aydın, səlis Azərbaycan dilində yazmağa çağı-

rırdı. ―Vətən balalarının taleyi naminə‖ gərəkli 

işlər görməyə səsləyirdi. Ərəb, fars dilindən 

gəlmə sözlərlə, Osmanlı ləhcəsindən istifadə ilə 

kitabları ağırlaşdırmağın qəti əleyhinə çıxırdı. 

Məsələn, A.Surun ―Məktəblərdə türk dili‖ 

(―Həyat‖ qəzeti, Bakı, 1905, 13 və 25 oktyabr) 

məqaləsindəki qaldırılan problemləri şərh edir 

və ona fəal münasibətini bildirirdi. Görkəmli 

maarifçi ―Tiflis – 24 iyul‖ sərlövhəli məqaləsin-

də (―Həyat‖ qəzeti, Bakı, 1905, 29 iyul) xüsusi 

olaraq vurğulayırdı: ―Xah rus, xah əcnəbi mil-

lətlərin pişrov pedaqoqları (yəni ədibləri) ittifaqı 

bu təsəvvürdədirlər ki, əbnayi-millətin tərbiyəsi 

əvvəlinci gündən öz ana dilində ola gərəkdir. 

Tərbiyə işində ana dilinin fövt və mənfəəti hər 

bir işdən fövq olduqda hər bir cəhətlə ana dili-

nin rövnəqi millətin tərəqqisinə bais olur‖ (5). 

Bütün bunlar, eləcə də ―İstilahi-Azərbaycan‖, 

―Kilidi-ədəbiyyat‖, ―Lüğəti-türkü və rusi‖, 

―Əlifbayi-mütəhərrikə‖ və s. əsərləri Azərbay-

can dilinin problemlərinə, mövcud çatışmamaz-

lıqların aradan qaldırılmasına yönəlmişdir. 
Problemin aktuallığı. S.M. Qənizadənin 

elmi-publisistik məqalələri XIX əsrin sonu XX əsrin 

əvvəllərində mədəni mühitin problemlərini, ana dili 

məsələsinin aktuallığını, əlifba məsələsini, tədrisdəki 

mənzərəni öyrənmək üçün əsaslı material verir. 

Problemin elmi yeniliyi. S.M. Qənizadənin 

elmi-publisistik məqalələrinin öyrənilməsi maarif-

pərvər ziyalının mədəni mühitdə yerini, həmin 

dövrün problemlərini, latın qrafikalı əlifbanın mey-

dana gəlməsi zərurətini və s. öyrənmək üçün əsaslı 

mənbədir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Görkəmli 

maarifçi ziyalı S.M. Qənizadənin pedaqoji fəaliyyə-

ti, yeni tipli məktəb yaratması, ərəb əlifbasının də-

yişdirilməsi sahəsində ciddi və qətiyyətli mövqe nü-

mayiş etdirməsi, dil saflığı uğrunda apardığı mücadi-

lə bütün dövrlər üçün örnəkdir. 
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Pedaqoji elmin əsas tədqiqat sahəsi olan, 

təlim, tərbiyə, təhsil və psixoloji inkişaf amillə-

rini özündə cəmləşdirən pedaqoji proses, onun 

mərhələləri, qanunauyğunluqları, prinsipləri ilə 

bağlı elmi araşdırmalar hər zaman diqqət mər-

kəzində olmuşdur. 

Pedaqoji prosesin strukturundan, diferen-

siallaşmasından asılı olaraq bu gün onun tədqi-

qinə ənənəvi yanaşmalardan fərqli üslubda ya-

naşılması olduqca aktualdır.  

Məqalədə tədqiq edilən problemin meto-

doloji əsasını pedaqoji prosesi idarəetmənin 

elmi-nəzəri əsasları, milli-mənəvi və bəşəri də-

yərlərin müasir tendensiyasına üstünlük verən 

dialektik yanaşma üzrə tərbiyə konsepsiyası 

təşkil edir. 

Başqa peşə sahiblərindən fərqli olaraq 

müəllimin şəxsiyyəti onun işinə – pedaqoji fəa-

liyyətinə bilavasitə təsir göstərir. Müəllim təh-

silalanları ilk növbədə, öz şəxsiyyəti ilə tərbiyə 

edir. Təlim-tərbiyə işində canlı müəllim qüvvə-

sini heç nə əvəz edə bilməz. Öz işinin öhdəsin-

dən uğurla gəlmək üçün müəllim əsl mənada 

şəxsiyyət olmalı, özündə müsbət keyfiyyətlər 

formalaşdırmalıdır. Bununla əlaqədar Azərbay-

can Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16 may 

2014-cü il tarixli, 600 nömrəli əmri ilə təsdiq 

edilmiş ―Müəllimlərin etik davranış qaydala-

rı‖nda qeyd olunur: ―Müəllim pedaqoji etika və 

əxlaq normalarına riayət edir, muəllim nufuzunu 

yüksək tutur, ziyalılıq numunəsi göstərir. Müəl-

lim təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hormətlə 

yanaşır, əsassız mühakimələrə yol vermir, ob-

yektivlik və qərəzsizlik numayiş etdirir‖ (9). 

Pedaqoji proses təsir dairəsini genişləndi-

rərək yeni, innovativ metod və vasitələrlə zən-

ginləşdiyindən ona yeniləşən cəmiyyətin inkişa-

fı prinsipləri əsasında yanaşılması zəruridir. Bu 

baxımdan müasir təhsil sisteminin tələblərinə 

uyğun standartlardan istifadə edilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Yeni innovativ metod və 

üsulların tətbiqi, müasir didaktik materiallar, in-

formasiya və kommunikasiya vasitələri də bura-

da öz əksini tapmalıdır.  

Pedaqoji prosesin struktur xüsusiyyətləri-

nin, optimal üsullarının, bu işin həm metodik, 

həm də idarəetmə mexanizminin məktəblilərdə 

milli-mənəvi və bəşəri dəyərlərin formalaşdırıl-

ması zəminində həyata keçirilməsi texnologiya-

sının praktik tətbiqi həyati zərurətdir. Bunun 

üçün təhsilin məzmunu milli-mənəvi dəyərlər 

süzgəcindən keçirilməli, millətə sevgi valideyn-

lərə sevgidən, torpağa sevgi insanın böyüdüyü 

evə, məhəlləyə sevgidən başlamalı və saysız-he-

sabsız bütün milli-mənəvi sərhədlərədək inkişaf 

eləməlidir. Təhsilalanlara dövlət, dövlətçilik, 

tarix sevgisi aşılanmalıdır. Onlar XXI əsrin 

geniş dünyagörüşə malik fəal vətəndaşları kimi 

milli kökə, milli tarixə bağlılığı ilə qürur hissi 

keçirən, buraxılmış səhvlərdən dərs çıxaran, 

əldə olunmuş uğurlarla kifayətlənməyən, üzəri-

nə düşən vəzifə məsuliyyətini dərk edən və onu 

layiqincə yerinə yetirməyə qadir insanlar kimi 

formalaşdırılmalıdırlar. 

Pedaqoji prosesdə ən vacib məsələ onun 

məqsədinin və məzmun parametrlərinin qlobal 

miqyasda bəşəri tələblər əsasında formalaşdırıl-

masıdır. Lakin bu zaman pedaqoji prosesin əsas 

komponenti olan təhsilin ilk növbədə hər bir öl-

kənin strateji sahəsi olmasını, milli maraqlara, 

milli-mənəvi dəyərlərə, dövlətçiliyə xidmət et-

məyə yönəlməsini unutmaq olmaz. Qlobal miq-

yasda bəşərilik və milli maraqlar zəminində mil-

li-mənəvi dəyərlər bəzi hallarda ziddiyyət təşkil 

edir. Milli maraqları, milli-mənəvi dəyərləri qo-

rumaqla, qlobal miqyasda bəşəri kriteriyalara 

cavab verən sistemli yanaşmanın formalaşdırıl-

ması bu gün daha aktualdır. 

Pedaqoji prosesi idarə etmək – bu prosesin 

təşkilini, gedişini, mərhələlərini, proses daxilin-

də baş verən müxtəlif səviyyəli situasiyaları, 

müəllim-şagird münasibətlərini şüurlu surətdə 

tənzimləmək deməkdir. Pedaqoji prosesə rəh-

bərlikdə o zaman irəliləyiş əldə etmək olur ki, 

təcrübə ilə dərin biliyi birləşdirən peşəkarlıq sə-

riştəsi əsas götürülsün. 

Təlim, tərbiyə, təhsil və inkişaf anlayışları 

tarix boyu həmişə mövcud olmuşdur. Bu tərkib 

hissələri bütünlükdə eyni bir məqsədə xidmət 

edirlər. Məqsədəuyğun olaraq təşkilat forması 

kimi dərs məşğələsi zamanı işin icra prosesi 

təlim, təlim prosesinin nəticəsi kimi əldə olunan 

bilik təhsil, bu proses zamanı formalaşan şüur 

və davranış tərzi isə tərbiyədir.  

Pedaqoji proses anlayışının mahiyyətinə 

və məzmununa pedaqoji ədəbiyyatda müxtəlif 

aspektdən yanaşılır. XIX əsrin sonlarında peda-

qogika elmində P.F. Kapterev tərəfindən ―peda-

qoji proses‖ anlayışı işlənməyə başladı. O, pe-

daqoji prosesi ―Şəxsiyyətin özünüinkişafı və da-
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xili qüvvələri əsasında sosial ideala uyğun hər-

tərəfli təkmilləşməsi‖ kimi müəyyənləşdirir, da-

xili pedaqoji prosesi orqanizmin və mühitin xü-

susiyyətləri ilə müəyyən olunan insanın özünü-

inkişafı prosesi kimi qəbul edirdi. ―P.F.Kapterev 

tərəfindən əsaslandırılan ―pedaqoji proses‖ ifa-

dəsi sonralar işlənməkdən qaldı. Təlim və tərbi-

yə proseslərinə ayrı-ayrılıqda yanaşılaraq, ―tə-

lim-tərbiyə prosesi‖ aktuallaşdı. XX əsrin 70-

80-ci illərindən təlim və tərbiyə proseslərinin 

vəhdəti problemi işləndi və pedaqoji proses 

problemini doğurdu‖ (1, s. 107-108). 

Pedaqoji fikir klassiklərindən Y.A.Ko-

menski, İ.H.Pestalotsi, J.J.Russo, K.D.Uşinski, 

A.S. Makarenko və başqalarının əsərlərində pe-

daqoji proses anlayışları pedaqoji qanunauyğun-

luq meyarları baxımından şərh olunmuşdur.  

Bəzi tədqiqatlarda pedaqoji qanunauyğun-

luq anlayışı şərh edilərkən onun proses olaraq 

dinamik inkişaf xüsusiyyətləri, səbəb və nəticə 

əlaqələrinin mahiyyəti açıqlanmır. 

XX əsrin ikinci yarısında pedaqoji qanu-

nauyğunluqların, ümumilikdə pedaqoji prosesin 

tədqiqinə dəyərli töhfələr vermişdir. 

N.M. Kazımov pedaqoji prosesin komp-

leks əsaslarını müəyyənləşdirmək baxımından 

milli və ümumbəşəri dəyərlərin xarakterik xüsu-

siyyətlərini, inkişaf qanunauyğunluqlarını, elmi-

metodoloji prinsiplərini, onların reallaşdırma 

yollarını ümumiləşdirən bir nəzəriyyə vermişdir. 

―Milli və ümumbəşəri dəyərlərin, yəni 

sistemləşdirilmiş biliklərin, bacarıq və vərdişlə-

rin, habelə mənəvi keyfiyyətlərin və psixoloji 

qüvvələrin adamlara məqsədyönlü, planlı və 

mütəşəkkil aşılanması pedaqoji prosesdir‖ (5, s. 

34). Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, mək-

təblilərin pedaqoji prosesdə əldə etdikləri bilik 

və bacarıqlar özündə ümumbəşəri dəyərləri əks 

etdirməklə yanaşı, milli dəyərləri də əks etdir-

məlidir. Çünki, pedaqoji prosesin tərkib hissəsi 

olan təhsil özü də ümumbəşəri dəyərdir. Ancaq 

bu o, demək deyil ki, milli dəyərlər nəzərə alın-

masın. ―Pedaqoji prosesin strateji məqsədi – 

milli və ümumbəşəri dəyərləri gənc nəslə məq-

sədyönlü, planlı və mütəşəkkil aşılamaq yolu ilə 

respublikamızın ərazi bütövlüyünü, sərhədləri-

nin toxunulmazlığını, dövlət müstəqilliyini qo-

rumağa, ölkəmizi inkişaf etmiş demokratik döv-

lətlər səviyyəsinə qaldırmağa qadir olan vətən-

daşlar yetişdirməkdən ibarətdir ― (5, s. 41).  

Ümumbəşəri dəyərlərin ön plana keçdiyi 

müasir dünyada hər bir ölkə özünün milli təhsil 

sistemini və tərbiyə məqsədini müəyyənləşdirər-

kən milli-mənəvi dəyərlərə, milli mədəniyyətə, 

milli intellektual potensiala, milli kadrlara isti-

nad etməlidir. Lakin bununla yanaşl, dünya mə-

dəniyyətindən təcrid olunaraq yalnız öz mədə-

niyyətinə qapılma mədəni sivilizasiyanın qarşı-

sını alaraq milləti dünya mədəniyyəti sırasından 

çıxarardı. 

Məntiqi baxımdan da belədir ki, bəşəri də-

yərlərdən öncə milli-mənəvi dəyərlərə yiyələn-

mək zəruridir. Çünki milli mənsubluq hər bir in-

sanın kimliyini müəyyən edir. Ümummilli lider 

H.Ə. Əliyevin ―Hər bir insanın milli mənsubiy-

yəti onun qürur mənbəyidir‖ – məşhur kəlamı 

bu fikrin bariz təsdiq simvoludur.  

Ə.Ə. Ağayev pedaqoji prosesin həyata ke-

çirilməsində nəzərə alınmalı olan vacib şərtlərə 

diqqəti yönəldir: ―Onun birincisi, tədris-təlim-

tərbiyə işinə – pedaqoji prosesə bələdlik, daha 

doğrusu, bu təcrübənin yüksək səviyyədə daşı-

yıcısı, ustası olmaq. İkincisi, bu məsələlər üzrə 

elmi-nəzəri fikrə, ideyalara, pedaqogika elminə 

dərindən yiyələnmək. Bunlar təkcə görünən tərəf-

lərdir. Pedaqoji işdə intuisiya ilə duyulan, ləyaqət 

və mənəviyyat saflığı tələb edən, müəllim-şagird 

əməkdaşlığı şəraitində meydana çıxa bilən mü-

nasibətlər ola bilər ki, bunu hər iki tərəf pedaqoji 

duyum, etika, taktiki yanaşma ilə şəxsi qabiliyyəti, 

mədəniyyəti səviyyəsində həll edir‖ (1, s. 108).  

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanu-

nunda qeyd olunur: ―Milli-mənəvi və ümumbə-

şəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş 

dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yeni-

likləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və 

praktiki biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü 

və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis-kadrlar hazır-

lamaq‖ təhsilimizin əsas məqsədlərindən biridir 

(2). Həyata keçirilən bilik, bacarıq və vərdişlər 

şagirdi şəxsiyyət kimi formalaşdırmalı, onun 

əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərini, humanist dəyər-

lərini yüksəltməyə xidmət etməlidir. Müəllim və 

şagird arasında baş verən qarşılıqlı təsir məktəb-

lilərin yeni biliklər əldə etməsinə, əldə edilən 

bilik və təcrübənin onların xarakter və tərbiyə 

keyfiyyətlərini dəyişməsinə gətirib çıxarır.  

Z.İ. Qaralov özünün elmi cəhətdən əsas-

landırılmış ―Tərbiyənin sağlam üçlüklər 

(3+3+3) nəzəriyyəsi‖nin tərbiyə probleminin ta-
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mamilə yeni bir müstəvidə həllinə geniş imkan-

lar açacağına əmin olduğunu bildirir: ―Kamil 

insan, sağlam ailə və cəmiyyət yalnız mənbəyi 

ailə–məktəb–ictimaiyyət əlbirliyindən, məzmu-

nu milli-mənəvi, ümumbəşəri və dünyəvi dini 

mədəniyyət nümunələrinin cəmindən, metodo-

logiya və texnologiyaları çoxtərəfli insan–təbi-

ət–cəmiyyət qarşılıqlı münasibətlər mədəniyyə-

tindən yaranan tərbiyə sistemləri əsasında yetişə 

bilər‖ (6, s. 140).  

İnsan şəxsiyyətinin formalaşması tam şə-

kildə baş verir. Yəni real həyatda gedən forma-

laşma ayrı-ayrılıqda baş vermir. İnsanın əqli 

keyfiyyətləri onun əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlə-

rindən ayrılıqda inkişaf etmir. Şəxsiyyəti ifadə 

edən əqli və əxlaqi keyfiyyətlər bir-birinə təsir 

göstərir və bu təsir nəticəsində onların qarşılıqlı 

inkişafı baş verir. Hər bir keyfiyyətin inkişafı, 

formalaşması digər keyfiyyətin formalaşdırılma-

sını zəruri edir. Pedaqoji prosesin necə təşkil 

olunmasından, müəllim-şagird fəaliyyətinin 

müxtəlifliyindən, orijinallığından çox şey asılı-

dır. Pedaqoji proses zamanı müəllim şagirdlərin 

hərtərəfli inkişafının qayğısına qalmalıdır. Şa-

gird həm bilik və bacarıqlar əldə etmək üçün 

əqli mədəniyyətə, sağlamlıq üçün fiziki əməyə, 

həm də milli-mənəvi dəyərlərə yiyələnmək üçün 

estetik-bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə cəlb edil-

məlidir ki, onun şəxsiyyətinin inkişafında 

ahəngdarlıq pozulmasın.  

Pedaqoji prosesdə həyata keçirilən kom-

ponentləri əmək prosesi kimi də qiymətləndir-

mək olar. Çünki öyrədən və öyrənən arasında 

baş verən fəaliyyət onların birgə məqsədlərin-

dən doğur. Qarşıya məqsəd qoyulur və bu məq-

sədə çatmaq üçün öyrədən və öyrənən birgə 

əmək sərf edir. Eyni zamanda pedaqoji proses 

zamanı müəllim şagirdlə qarşılıqlı təsirdə ola-

raq, onun cəmiyyətdə gərəkli insan, Vətən üçün 

faydalı vətəndaş kimi formlaşması üçün səy 

göstərir. Bunları nəzərə alaraq demək olar ki, 

pedaqoji proses zamanı şagird sosial-ictimai 

həyat hadisələrinə, sosial fəaliyyətə hazırlanır. 

Onlar artıq cəmiyyətdə baş verən hadisələr haq-

qında müstəqil fikir yürüdə bilir, bildiklərini 

sərbəst ifadə edə bilir, mühakimə yürüdə bilir-

lər. Onların əməyi bir-birinə qovuşur və hər iki 

tərəf dinamik inkişafa doğru irəliləyir. Müəllim 

bu prosesin vacib daşıyıcısıdır. O, təlim-tərbiyə 

prosesinin əsas motivasiya qaynağı, təlimin hə-

rəkətverici qüvvəsidir.  

Pedaqoji proses zamanı şagirdlərdə yeni 

təsəvvürlər, bilik və bacarıqlarla yanaşı elmi 

dünyagörüş, əqidə, ideal, əxlaqi-mədəni və mil-

li-mənəvi keyfiyyətlər də inkişaf edir, formala-

şır. Buradan belə qənaətə gəlmək olur ki, peda-

qoji prosesin komponentlərinin ayrı-ayrılıqda 

həyata keçirilməsi mümkün deyildir. Onlar tam 

bir vəhdət halında həyata keçirilən ictimai əmək 

prosesidir. ―Tərbiyə də təlim kimi üç funksiyanı 

– sırf tərbiyəvi, öyrədici və inkişafetdirici funk-

siyanı yerinə yetirir. Təlim prosesində elmi an-

layışların, təsəvvürlərin, qanun və nəzəriyyələ-

rin, bacarıq və vərdişlərin formalaşması, tərbiyə 

prosesində isə əxlaqi, ideya, estetik və s. keyfiy-

yətlərin, qaydaların, ideyaların, ictimai mənalı 

münasibətlərin, davranışların formalaşması üs-

tünlük təşkil edir. Təlim və tərbiyə uşaqların 

psixi inkişafını şərtləndirdiyi kimi, inkişaf da öz 

növbəsində təlim və tərbiyənin müvəffəqiyyəti-

nə imkan verir ― (4, s. 203). 

Səmərəli nəticələrə nail olmaq üçün müəl-

lim fəaliyyətinin və məktəbdə təlim-tərbiyə pro-

sesinin monitorinqinin aparılması mühüm əhə-

miyyətə malikdir. 

Təlim-təhsil proseslərində aparılan moni-

torinq və qiymətləndirmənin əsas məqsədi şa-

girdlərin bilikləri hansı səviyyədə mənimsəməsi, 

müəllimlərin hazırlıq səviyyəsi, dünyagörüşü, 

məktəbin məqsədi, ab-havası, təlim imkanları, 

valideynlərin müəllimlərlə ünsiyyəti kimi vacib 

məsələlərin araşdırılmasıdir.  

―Təhsilalanlarda ümumi kompetensiyala-

rın formalaşmasında və təlim nəticələrinə nəza-

rətdə tədris-təlim prosesinin təşkilinin ən vacib 

komponenti pedaqoji monitorinq hesab edilir‖ 

(7, s. 6). ―Competence‖ yunan sözü olub, ―səriş-

təlilik‖ kimi tərcümə olunur. Təlim-təhsil prose-

sində səriştəlilik dedikdə, yerinə yetirilən işin 

məsuliyyətlə, şərəflə, ləyaqətlə həyata keçiril-

məsi və mükəmməl bilik almaq, alınan biliyi 

düzgün təhlil edib, onu başqalarına xeyir 

vermək üçün intellektual səviyyədə həyata ke-

çirmək başa düşülür. Təlim-təhsil kompetensi-

yasının formalaşmasında pedaqoji monitorinq 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yəni, pedaqoji 

prosesdə yüksək səriştə əldə edilməsi üçün peda-

qoji kadrların dünyagörüşü, əmək fəaliyyəti, sə-
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riştəliliyi, təhsilalanların mənimsəmə səviyyələri 

ilə bağlı göstəricilər dərindən öyrənilməlidir.  

Təhsil işinə müasir yanaşma əsasən ümu-

mi təlim nəticələrinin müəyyənləşməsini, 

mövcud məsələyə konseptual baxış və modern 

yanaşmanı, təhsildə dinamikanın və innovativ 

texnologiyanın yaradılmasını tələb edir. Təlimin 

əsas təşkilat forması olan ―...dərs – yalnız peda-

qoji kateqoriya olmaqla məhdudlaşmır, həm də 

ictimai, sosial, iqtisadi, siyasi komponent kimi 

çıxış edir. Həmin cəhətlər üzrə cəmiyyətin sifa-

rişini yerinə yetirmək missiyasını daşıyır. Doğ-

rudur, pedaqoji fəaliyyət nə siyasi, nə də iqtisadi 

fəaliyyət deyil. Lakin siyasi, iqtisadi vəzifələrin 

yerinə yetirilməsinə gərəkli insan yetişdirməklə 

kömək edir‖ (1, s. 58). 

Belə qənaətə gəlmək olur ki, təhsil sistemi 

daxilində olan bütün pedaqoji heyət daim tədqi-

qat işi aparmalı və bu zaman dünya təhsil siste-

mindən bəhrələnməlidir.  

Müasir dövrdə cəmiyyətin sürətli inkişafı 

təlimin məqsədinin, məzmununun, istifadə olu-

nan texniki vasitələrin, texnologiyaların müasir-

ləşdirilməsi üçün qarşıya yeni tələblər qoyur. 

Təlimin qarşısında duran əsas tələb təhsilverici, 

öyrədici funksiyası ilə yanaşı, tərbiyəedici, inki-

şafetdirici funksiyalarının da önəmli olmasıdır. 

Təlim məqsədlərinin kompleks – öyrədici, tərbi-

yəedici, inkişafetdirici şəkildə dinamik inkişa-

fında monitorinq və qiymətləndirmənin rolu bö-

yükdür. Qarşıya qoyulmuş bu məqsədin komp-

leks şəkildə tətbiq edilməsi təlim-tərbiyənin, nə-

ticədə isə təhsilin keyfiyyətini artırır. 

Pedaqoji prosesdə həyata keçirilən təlim 

strategiyaları tərbiyəedici əhəmiyyətini itirmə-

məlidir. Təlim strategiyalarının səmərəliliyi 

məhz şagirdlərdə həyati bacarıqların, əxlaqi-mə-

nəvi keyfiyyətlərin, milli və bəşəri dəyərlərin in-

kişaf etməsi, bu inkişafa uyğun onlarda intellek-

tual, ləyaqətli davranış mədəniyyətinin forma-

laşması səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Bu gün 

müəllimlərin üzərinə düşən ən məsul vəzifə ya-

radıcı, çevik, aydın, tənqidi düşünən, müstəqil 

təfəkkürə, həyati bacarıqlara, milli-mənəvi və 

bəşəri dəyərlərə malik gənc nəsil yetişdirmək-

dir. Bu işin təşkili zamanı qarşıya qoyulan məq-

səd tam şəkildə aydın olmalıdır. Müəllim üzəri-

nə düşən məsuliyyətin nədən ibarət olduğunu və 

şagirddən nə istədiyini yaxşı bilməlidir. Məqsə-

də nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vəzifələr 

konkret, tələblər nəticəyönüü olmalıdır.  

Bu bir həqiqətdir ki, tərbiyə sahəsində 

monitorinqin həyata keçirilməsi bir sıra çətinlik-

lər yaradır. Hansı ki, tətbiq edilən təlim strategi-

yalarında tərbiyəlilik və inkişafetdiricilik me-

yarlarının müvafiq səviyyədə həyata keçirildiyi 

təqdirdə keyfiyyətli təhsilə nail olmaqdan 

söhbət gedə bilər. Pedaqoji proses zamanı müəl-

limin həyata keçirdiyi uğurlu təlim strategiyala-

rında şagirdlərin dünyagörüşünü artıran, onların 

milli zəmində mədəni və intellektual səviyyəsini 

yüksəldən, ümumbəşəri dəyərlərə həssas və to-

lerant münasibət bəsləməyi aşılayan məqamlara 

diqqət yetirməsi təhsil sisteminin qarşısında 

duran vətəndaş-şəxsiyyət yetişdirmək məqsədi-

nə nail olmaq işini asanlaşdırar. 

Bu baxımdan, təhsil sistemində xüsusi bir 

idarəetmə mexanizmi – monitorinq (izləmə) sis-

temi inkişaf etdirilməlidir. Bu tipli monitorinqin 

bir növü təhsil müəssisələrində psixoloji xidmət 

mütəxəssisləri tərəfindən aparılmış uşaq və ye-

niyetmələrin tərbiyəedici və inkişafetdirici tərəf-

lərinin diaqnozu, psixoloji cəhətdən aparılan 

monitorinqi ola bilər.  

Psixoloji xidmət istiqamətində monitorin-

qin aparılması elmi-praktik əhəmiyyətə malik-

dir. Onun verdiyi məlumatlara:  

• uşaqların və yeniyetmələrin əqli inkişaf 

dinamikasına nəzarəti təmin etmək; 

• psixoloq və müəllimlər tərəfindən göstə-

rilən hədəf üzrə fəaliyyətin effektivliyini qiy-

mətləndirmək;  

• təhsil sisteminin inkişafı ilə bağlı ümumi 

meyarları müəyyən etmək, əldə olunan nəticə-

lərlə sonrakı fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən-

ləşdirmək və s. daxildir.  

Təlim zamanı şagirdin öyrəndikləri onu 

gələcəkdə yalnız elm və təhsil həyatının yararlı, 

fəal üzvünə çevirmir. Eyni zamanda bunun sa-

yəsində o ümumbəşəri, milli və mənəvi dəyər-

lərlə yaxından tanış olur, düzgün davranış nor-

malarına, ünsiyyət mədəniyyətinə, özünənəzarət 

mexanizminə yiyələnir. Deməli, təlimin bütün 

komponentləri bir-biri ilə zəncirvari iyerarxiya 

üzrə üzvi surətdə bağlıdır. Onları ayrı-ayrılıqda 

həyata keçirmək, və ya birinin rolunu digərin-

dən çox vurğulamaq düzgün olmaz. Bütün təlim 

məqsədləri kompleks şəkildə həyata keçirilir. 

Yalnız bu zaman təlimin səmərəliliyindən və 
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daha səmərəli nəticələr əldə olunmasından da-

nışmaq olar. 

Ziddiyyətlər böyüməkdə olan nəsildə intel-

lektual-psixoloji, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərin 

inkişaf dinamikasına əsaslı dərəcədə təsir göstərir. 

Ziddiyyətlər zamanı pedaqoji prosesdə daxili və 

xarici hərəkətverici qüvvələr əsas rol oyanır.  

Pedaqoji prosesin daxili hərəkətverici qüv-

vəsi kimi şagirdlərin qarşıya qoyduğu tələb və in-

kişaf edə bilmə istəkləri ilə onların bu tələbləri 

yerinə yetirmək imkanları arasındakı ziddiyyətlər 

çıxış edir. Yaranan ziddiyyətlər o zaman şagird-

ləri inkişafa doğru aparar ki, qarşıya qoyulan tə-

ləblər onların potensial imkanlarına uyğun gəlsin. 

Bu baxımdan müəllimin təsir göstərdiyi imkan-

larla şagirdlərin müəllimin göstərdiyi təsiri qəbul 

etmək imkanları da uyğun olmalıdır. 

Xarici ziddiyyətlər dedikdə, prosesin baş 

verməsinin real şəraiti ilə şagirdlərin uğurlu nə-

ticə əldə edə bilmələri üçün lazım olan şərait 

arasında olan uyğunsuzluqlar başa düşülür. Belə 

ki, pedaqoji prosesin səmərəli təşkil edilməsini 

həm də maddi-texniki baza dəstəkləməlidir. Bu-

rada tədris laboratoriyaları, təhsilalan və təhsil-

verənlər üçün mebel avadanlığı, informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları, audio-vizual 

avadanlıqlar, tədris-əyani vəsaitləri, təlimin tex-

niki vəsaitləri, dərsliklər, məşğələ keçiriləcək 

sinfin optimal şəraiti nəzərdə tutulur. Bütün 

bunları nəzərə alaraq, müəllim pedaqoji proses 

zamanı daxili və xarici ziddiyyətləri mütləq nə-

zərə almalıdır. 

Pedaqoji prosesin təşkilində təlim və tər-

biyə prinsipləri arasında qarşılıqlı əlaqənin göz-

lənilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Təlimin 

prinsiplərini tərbiyənin prinsipləri ilə eyniləşdi-

rən A. Disterveq deyirdi: ―Təlim tərbiyənin 

tərkib hissəsi, ayrılmaz tərəfidir, təlimi tərbiyə-

dən süni surətdə ayırmaq mümkün deyil. Təli-

min prinsipləri eynilə tərbiyənin prinsipləridir‖ 

(3, s. 20). Hörmətlə tələbkarlığın vəhdətinin 

təmin edilməsi tərbiyə işində ciddi nəzərə alın-

malı olan məsələlərdəndir. Müəllim şagirdə tə-

ləbkarlıq göstərməklə onun şəxsiyyətinə olan 

hörmətin nə dərəcədə zəruri olduğunu unutma-

malıdır. Müəllim şagirdə valideyn qayğısı gös-

tərərək ona nəvaziş, qayğı göstərdikdə öz əda-

lətliliyini, humanistliyini qorumuş olur. Lakin 

bununla yanaşı o ciddiliyi, tələbkarlığı da para-

lel olaraq həyata keçirməlidir. Burada L.N. 

Tolstoyun bir fikrini xatırlamaq yerinə düşər. O, 

şagirdi valideyn kimi sevən müəllimi, çoxlu ki-

tablar oxumuş, lakin nə işi, nə də şagirdi sevmə-

yən müəllimdən üstün tuturdu (10, s. 513). 

Pedaqoji prosesdə biliklərin əldə edilməsi 

düzgün münasibətlərin əsasını təşkil edir, 

düzgün qurulmuş münasibətlər isə öz növbəsin-

də yeni biliklərin qazanılması üçün əlverişli şə-

rait yaradır. Bu kontekstdə formalaşan münasi-

bətlər məktəbliləri cəmiyyətin layiqli üzvü, 

milli-mənəvi və bəşəri dəyərlərə, fəal vətəndaş-

lıq mövqeyinə malik vətəndaşlar kimi böyümə-

yə istiqamətləndirir. Deməli, təlim tərbiyəni, 

tərbiyə isə öz növbəsində təlimi şərtləndirir və 

bu, böyüməkdə olan gənc nəslin hərtərəfli inki-

şafını təmin edir. Əldə olunan bilik və münasi-

bətlər sferası bir-birindən təcrid oluna bilməz. 

Bu əlaqənin gözlənilməsi müəllimdən tələb edir 

ki, pedaqoji prosesdə təlimlə tərbiyəni, inkişafla 

formalaşmanı vəhdətdə götürsün.  

Lakin bu zaman şagirdin nöqsanlarını, ça-

tışmayan cəhətlərini çox da qabartmaq olmaz. 

Şagirdin az da olsa, müsbət cəhətlərini, mənəvi 

keyfiyyətlərini görə bilməyən, onun yalnız nöq-

sanlarını, çatışmayan cəhətlərini qabarıq şəkildə 

tez-tez üzə vuran müəllim mənəvi cəhətdən 

ondan uzaqlaşır və bununla o, pedaqoji prosesdə 

müvəffəqiyyətsizliyin bünövrəsini qoymuş olur.  

Pedaqoji prosesin hər bir fəaliyyət sfera-

sında etik davranış qaydalarına riayət olunmalı-

dır. ‖Hər bir müəllim etik davranış qaydalarına 

əməl etməyə borcludur‖ (9). Müəllimin şagird-

lərə bəslədiyi münasibət onun pedaqoji mərifə-

tindən xəbər verir. Onun malik olduğu intellek-

tual səviyyəsi və davranış mədəniyyəti dərs pro-

sesində, sinfin təşkili və idarə olunmasında, 

dərsdənkənar tədbirlərdə, həmçinin asudə vaxtın 

təşkilində özünü büruzə verir. 

Ümumiyyətlə, hər bir insanın özünə, ailəsi-

nə, ətrafındakı insanlara, kollektivinə qayğılı mü-

nasibəti nə qədər geniş, səmimi və dərin olarsa, 

onda doğma yurduna, ölkəsinə, dövlətinə, 

xalqına, millətinə, bəşəriyyətə, milli-mənəvi və 

bəşəri dəyərlərə bağlılıq da o qədər güclü olar. 
Problemin aktuallığı. Təlim məqsədlərinin 

kompleks olaraq öyrədici, tərbiyəedici, inkişafetdiri-

ci şəkildə dinamik inkişafında monitorinq və qiy-

mətləndirmənin rolu böyükdür. Qarşıya qoyulmuş 

məqsədin kompleks şəkildə tətbiq edilməsi məktəb-

lilərdə milli-mənəvi və bəşəri dəyərlərin formalaşdı-

http://azkurs.org/elmin-qurulmas-tedqiqat-islerinin-bir-biri-ile-elaqesini-teleb.html
http://azkurs.org/elmin-qurulmas-tedqiqat-islerinin-bir-biri-ile-elaqesini-teleb.html
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rılmasını, nəticədə isə ümumilikdə təhsilin keyfiyyə-

tini artırır. 

Problemin elmi yeniliyi. Pedaqoji prosesdə 

milli maraqları, milli-mənəvi dəyərləri qorumaqla 

bərabər, qlobal miqyasda bəşəri meyarlara cavab 

verən sistemli yanaşmanın formalaşdırılması imkan-

ları geniş şəkildə şərh edilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Pedaqoji 

prosesin bütün mərhələlərində məktəblilərdə milli-

mənəvi və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılması istiqa-

mətində bu işlə məşğul olan pedaqoji peşə sahibləri-

nə öz köməyini göstərəcəkdir. 
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Xülasə. Uşaqların ailə ənənələrinə olan münasibətinin formalaşmasında valideyn və tərbiyəçin rolu 

son dərəcə böyükdür. Ailə insan həyatının daxil olduğu ilk ictimai mühit olsa da, uşağın məktəbəqədər müəs-

sisəsinə getməsi ilə bu mühit genişlənir və onun şəxsiyyətinin formalaşmasında həlledici rol oynayır. Evdə 

valideynlər məktəbəqədər müəssisələrdə isə tərbiyəçilər uşaqların hərtərəfli inkişafı üçün çalışan əsas ilk və 
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Резюме: Роль родителей и воспитателей в формировании у детей отношения к семейным трад-

ициям чрезвычайно важна. Хотя семья является первой социальной средой, в которую входит челове-

ческая жизнь, она расширяется по мере того, как ребенок посещает дошкольные учреждения, и это 

играет решающую роль в формировании его или ее личности. Родители дома и воспитатели в дош-

кольных учреждениях являются первыми и главными людьми работающие над всесторонним разви-
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Summary: The role of parents and educators in shaping children's attitudes to family traditions is 

extremely important. Although the family is the first social environment in which human life enters, it 
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara ailə ənənələ-

rinə hörmətli münasibətin aşılanması, onların 

şəxsiyyətinin inkişaf etdiriliməsi mühüm məsə-

lədir. Bu əsaslarla böyüyən uşaqlar ailə ənənələ-

rini tam şəkildə mənimsəyir və davam etdirmə-

yə, gələcək nəsillərə çatdırmağa səy göstərirlər. 

Bu işdə valideyn və tərbiyəçilərin rolu son dərə-

cə mühümdür. 

Bu məsələnin tədqiqatı ilə bağlı valideyn-

lər və tərbiyəçilərlə söhbət edərkən onların bəzi-

ləri ―uşaqlarla bu barədə söhbət aparmaq tez-

dir‖, ―Onlar hələ uşaqdır‖, ―Onlar hələ belə şey-

ləri başa düşmürlər.‖ və s. bu kimi fikirlər səs-

ləndirirlər. Bəziləri bu qənaətdə idilər ki, ailə 

haqqında olan təsəvvürləri uşaqlara məktəbəqə-

dər yaşda deyil, ən tez məktəbə getdikdən sonra 
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formalaşdırmaq lazımdır. ―Bu yaşda olan uşaq-

lar yalnız oynamaq, məktəbə getmək haqqında 

düşünməlidir‖. Düzdür, bu cür düşünən vali-

deyn və tərbiyəçilər çox deyildi. Lakin bu tərzdə 

düşünən valideyn və tərbiyəçilərin olması bizə 

tədqiqatın onlardan asılı olan tərəflərin əsaslı şə-

kildə tədqiq etməyə sövq etdi. 

Valideyn və tərbiyəçi unutmamalıdır ki, 

uşaqların dünyagörüşü, həyat haqqında məlu-

matları məhdud olsa da, onların ətrafda baş 

verən proseslərə marağı, öyrənmək istəyi 

çoxdur. Onlar gördükləri, eşitdikləri şeylərin 

mahiyyətini bilmək istəyirlər.  

Bu baxımdan tədqiqatın uğurlu nəticə ver-

məsi üçün ilk növbədə valideyn və tərbiyəçilə-

rin ailə ənənələrinə münasibətini öyrənməyi 

lazım gəlir. Çünki valideyn və tərbiyəçi nəyi 

təbliğ edirsə, necə düşünürsə, uşaq da onun 

düzgün olduğunu qəbul edir və mənimsəyir. 

Ailə ənənələrinin aşılanmasında da valideyn və 

tərbiyəçilərin şəxsi nümunəsi həlledici rol oyna-

yır. Onların özlərinin ailə ənənələrinə hörmət 

hissi ilə yanaşması, uşaqlara da bu hisslərin aşı-

lanmasına səbəb olacaqdır.  

Tədqiqatlardan görünür ki, ailə ənənələri-

nin aşılanması prosesi istər ailədə istərsə də 

məktəbəqədər müəssisələrdə biliklərin sistemsiz 

və zamansız formada aparıldığı üçün bu iş uşaq-

larda arzu olunan səviyyədə formalaşmır. Ailə 

ənənələrinin məktəbəqədər yaşlı uşaqlara lazımi 

səviyyədə aşılanması üçün hər iki tərəfin qarşı-

lıqlı şəkildə bir-birinə yardımçı olması lazımdır. 

Sadəcə tərəflərin hər işdə olduğu kimi bu işdə 

də bir-birini dəstəkləməsi son dərəcə vacibdir. 

Valideyn və tərbiyəçilərə məktəbəqədər 

yaşlı uşaqlarda ailə ənənələrinin aşılanması üzrə 

tədqiqatın məzmununa uyğun bir neçə vəzifəni 

əsas götürülməlidir: 

1.Valideyn və tərbiyəçilərdə ailə ənənələ-

rinin haqqında təsəvvürlərin genişləndirilməsi. 

2.Uşaqlara ailə ənənələrinin aşılanmasının 

imkanlarının və səmərəli yollarının valideyn və 

tərbiyəçilərə aydınlaşdırılması. 

3.Sorğunun nəticəsinə əsasən, ortaya 

çıxan problemlərin həllinə dair valideyn və tər-

biyəçilərlə görüş və müzakirələrin keçirilməsi. 

Uşaqlarda mənəvi keyfiyyətlər, dövlətçili-

yə sədaqət, əsl vətəndaş kimi mühüm keyfiyyət-

lərin formalaşaması ilk öncə valideynlərinə daha 

sonra isə, məktəbəqədər müəssisələrdə çalışan 

tərbiyəçilərin ən ülvi məqsədidir. Bu işin təməli 

ailədə qoyulur. Ailə tərbiyə işlərini apararkən 

səbirli, inamlı və nikbin olmalıdır. Tərbiyə işi 

mürəkkəb və uzunmüddətli bir prosesdir. Bu 

işin metodikasına bələd olmaq uşağın fərdi, 

cinsi, yaş xüsusiyyətlərini bilmək, temperament 

tipini düzgün müəyyənləşdirmək lazımdır. V.A. 

Suxomlinski deyirdi: “Mənim həyatımda ən 

başlıca cəhət nədir? Düşünmədən, fikirləşmədən 

deyirəm: uşaqlara məhəbbət” [1, s. 42] Həqiqə-

tən də, məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla aparılan iş-

lərin təməlində saf sevgi və inam dayanır. 

Uşaqlar dünyaya ilk olaraq valideyn və tərbiyə-

çilərin gözündən baxırlar. Odur ki, onların uşaq-

lara verdikləri nəsihətlərə, cəlb etdikləri fəaliy-

yətlərə və aşıladıqları dəyərlərə ilk növbədə öz-

ləri inanmalı və hörmət etməlidir, daha sonra 

bunu uşaqlardan tələb etməlidirlər. 

Ailə ənənələri də bu şəkildə nəsildən nəslə 

ötürülərək yaşadılmış, bu günümüzə gəlib çata 

bilmişdir. Bəziləri isə sonrakı nəsil tərəfindən 

davam etdirilməmiş və unudulub getmişdir. 

Buna görə də valideyn və tərbiyəçilərin bu mə-

sələyə münasibəti son dərəcə mühümdür.  

Təkidlə qəbul etdirilməyə çalışılan davra-

nışlar uşaqlar tərəfindən böyük etirazla qarşıla-

nır. Bu təkidlər getdikcə nifrətə belə çevrilə 

bilir. Uşaqlarla tərbiyə işlərində məcburiyyət 

yolverilməzdir. Uşaqlar könülsüz şəkildə hər 

hansı bir fəaliyyəti icra edə bilərlər, lakin heç 

vaxt ona hörmətli münasibət göstərməyəcəkdir. 

Bu baxımdan valideyn və tərbiyəçilər problemə 

böyük ustalıqla yanaşmalıdırlar. Valideynin 

özünün sevdiyi fəaliyyət yox, uşağın sevdiyi bir 

işi ona tapşırmaq lazımdır. Uşaq ona verilən 

tapşırığı öz istəyi və həvəsi ilə edərlərsə, bu on-

ların sevdikləri fəaliyyət sahəsinə çevriləcəkdir.  

Uşaqlar ailə ilə birgə görülən işi xoşlayır-

lar. Bu zaman onlar özlərini dəyərli bir varlıq 

kimi hiss etməyə başlayırlar. Uşaqlıqdan 

düzgün, sistemli şəkildə aşılanan ənənələr onlar 

tərəfindən tərəddüdsüz şəkildə qəbul olunur. 

Onlar öz istək və arzuları əsasında icra etdikləri 

fəaliyyəti buraxmayacaq, hər daim onu icra edə-

cəklər. Bu prinsiplərlə əsas götürülərək ailə ən-

ənələri aşılanarsa biz istədiyimiz məqsədə çata 

bilərik. Uşaqların könüllüklə ailə ənənələrinə 

qoşulması, onlarda hörmət hissinin aşılandığının 

bariz nümunəsidir. 
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Y.A. Komenski tərbiyəçi-uşaq münasibət-

lərinə yüksək qiymət verirdi. Ailədən kənarda 

baş verən bu ilk münasibətlər uşaqların həyatın-

da həlledici rol oynayır. Y.A. Komenski tərbiyə-

çilərə uşaqlarla ədalətli, xeyirxah münasibətdə 

olmağı, mülayim tərzdə ünsiyyət qurmağı, ―döy-

mədən, nalə qoparmadan, nifrət doğurmadan, 

bir sözlə gülərüz və həzzlə elm badəsini necə 

içirməyi tövsiyə edirdi.‖ [3, s. 276] Bu işin təş-

kilində də həm valideynlər həmdə tərbiyəçilər 

uşaqlara onların doğru yolda irəlilədiklərini, ailə 

ənənələrini davam etdirməyin ən doğru seçim 

olduğunu hiss etdirməlidirlər. Onlar nəinki söz 

və şəxsi nümunələri ilə eyni zamanda jest və 

mimikaları ilə bu uşalara hiss etdirməlidirlər. 

Pedaqoji və psixoloji biliklərə yiyələnən 

valideyn və tərbiyəçi uşaqların şəxsiyyət kimi 

formalaşmasında ailə ənənələrinin rolunu 

yüksək qiymətləndirir. Tədqiqat, müşahidə və 

sorğulardan görünür ki, sağlam ailə mühiti uşaq-

ların ailə və onun ənənələrinə hörmət bəsləyə-

mələri gələcəkdə onların uğursuzluqlara qarşı 

daha dözümlü olmaların şərait yaradacaqdır. 

Uşaq tərbiyəçiyə və onun sözlərinə valideynləri 

qədər inanmalıdırlar. Hər iki tərəfin uşaqlar üzə-

rindəki təsir gücü demək olar ki, eynidir. Uşağa 

valideynləri tərəfindən aşılanan dəyərlərin tərbi-

yəçilər tərəfindən də dəstəklənməsi onların 

inancını və etimadını iki qat artırır.  

Tərbiyəçi uşağın ürəyinə yol tapmalıdır. 

Öyrədən və öyrənən arasında səmimi münasi-

bətlər olarsa, tərbiyəçi və valideynlərin səyləri 

səmərəsiz qalmayacaqdır. Uşaqların gələcəyə 

olan baxışının formalaşmasında ailə qədər tərbi-

yəçilər də mühüm rol oynayır. Onlar ilk növbə-

də uşaqların fərdi xüsusiyyətlərinə bələd olmalı-

dırlar. Tərbiyəçilər uşaqlarla apardıqları iş pro-

sesində hər zaman nikbin ruhda olmalı və istə-

dikləri nəticəni alacaqlarına inanmalıdırlar. Uşa-

ğın tərbiyəçinin yanından evə həvəslə gedib 

növbəti gün yenidən eyni həvəslə bağçaya qa-

yıtması üçün lazım olan bütün səyləri göstərmək 

lazımdır. Bu işin kökündə heç bir zaman qorxu 

olmamalıdır. Tərbiyəçi və valideynlərlə birgə 

görülən iş uşaqların ən sevimli fəaliyyəti olmalı-

dır. Uşaq onlarla görülən işdən zövq almalıdır.  

İşin səmərəli təşkili üçün tərbiyəçinin ailə-

nin psixoloji iqlimi ilə tanış olması, uşağın ailə-

də ki, mövqeyini bilməsi və ailə ənənələrinin 

aşılanmasında ailənin digər üzvlərinin bu məsə-

ləyə baxışını müəyyənləşdirməsi mütləqdir. Bu 

zaman onlar ailənin uşağa yanaşma tərzinə ya-

xından bələd olurlar. Uşağın ailə daxilində olan 

davranışı ilə uşaq bağçasında olan davranışı ara-

sındakı fərqlər və ən əsası onlara aşılanan dəyər-

ləri evdə davam etdirib-etdirməməsini müşahidə 

edə bilərlər. Bu da valideyn və tərbiyəçi əmək-

daşlığının sözdə yox, əməldə necə olması barə-

də aydın təsəvvür yaranmasına səbəb olur. Hər 

iki tərəfin bir-birinin iş prinsipini bilməsi bu işi 

təşkilini daha da asanlaşdırır. 

Böyüyən nəslin yetişdirilməsində və ailə 

ənənələrinin yaşadılmasında qarşıya qoyulan 

hədəfə çatmaq üçün hər iki tərəf bir-birinin 

mövqeyinə hörmət etməli, bir-birini tamamla-

malıdır. Bu işi görən zaman tərəflər bütün mə-

suliyyəti qarşı tərəfə yükləməməlidir. Təcrübə 

zamanı belə hallarla qarşılaşdıq. Valideynlər öv-

ladının uşaq bağçasına getməsi ilə öz işlərini 

bitmiş hesab edirlər. Bütün məsuliyyəti tərbiyə-

çinin üzərinə atırlar. Bu zaman onlar öz məsu-

liyyətlərindən özləri də dərk etmədən boyun qa-

çırmış olurlar. Bunu da vaxt məhdudiyyəti ilə 

izah edirlər. Həmin valideynlərin uşaqlarında 

çəkingənlik, fikrini aydın ifadə edə bilməmək, 

mövzu barədə təsəvvürlərin çox zəif olmasını 

müşahidə olunur. Valideyn məsuliyyətsizliyin-

dən yaranan bu problem uşaqlarda bir növ mə-

nəvi şikəstliyin meydana gəlməsinə imkan verir. 

Nəticədə onlar cəmiyyət qarşısında məsuliyyət-

lərini də yerinə yetirməmiş olurlar. Bu kimi 

hallar gələcəkdə uşaqlarda yaranacaq bir çox 

problemlərin başlanğıc səbəbidir. Uşaqlarda ya-

ranan bu mənəvi boşluğu sonradan doldurmaq 

qeyri mümkündür. Bu kimi halların yaranmaması 

üçün valideyn və tərbiyəçilər uşaqlara lazımı 

qayğı və diqqətin vaxtında ayrılması mütləqdir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar da ailə ənənə-

lərinə hörmət hissinin aşılanmasında məktəbə-

qədər müəssisələrin də böyük rolu vardır. Bu 

adətən məşğələdənkənar tədbirlər zamanı həyata 

keçir. Uşaqlarda ailə ənənələrinə hörmət hissi-

nin inkişaf etdirilməsində öncədən seçilmiş 

əsərlərin onların mənəvi aləminə, əxlaqına nə 

dərəcədə təsir göstərəcəyi müəyyənləşdirilməli-

dir. Fəaliyyətin məqsəd və məzmunu aydın ol-

malı bədii əsərlər seçilməli, işin səmərəli metod-

lardan faydalanmaq lazımdır. 
Problemin aktuallığı: Müasir dövrdə ailə və 

məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqlarda ailə ənənələ-
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rinin aşılanmasında qarşılaşdıqları problemlərlə ak-

tuallıq təşkil edir. 

Problemin yeniliyi və praktik əhəmiyyəti: 

Məqalədə təqdim olunan materiallar ailə və məktə-

bəqədər müəssisələrdə çalışan tərbiyəçilərin uşaqlar-

da ailə ənənələrini aşılaması mövzusunda bir sıra 

problemlərin həllində yardımçı ola bilər. 
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Xülasə. Məqalədə praktika ilə nəzəriyyə arasında qarşılıqlı əlaqə, nəzəriyyədən praktikanın yaranma-

sı, praktikadan yeni nəzəri müddəalar alınmasından, praktika olmasa nəzəriyyə öz mahiyyət etibarı ilə əhə-

miyyətsizliyi ,elmi idrakda müxtəlif metodların zəruriliyi təhlil edilmişdir. 
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Mövzu baxımından problemin qanunauy-

ğun elmi şərhinə zərurət vardır. Elmi idrakda 

empirik və nəzəri bilik dialektik əlaqədədir. 

Elmi idrakda tətbiq olunan ümumi metodlar 

elmi tədqiqatın səviyyəsindən və izlənilən məq-

səddən asılıdır. Elmi biliklərin (şagirdlər üçün 

məlum olmayan həqiqətlərin) mənimsənilməsi 

prosesinin idarə olunması haqqında söhbət açdı-

ğımız qanunauyğunluq empiriklə nəzəri biliyin 

dialektik əlaqəsi əsas kimi götürülməlidir. Təlim 

prosesinin idarə edilməsində idrakın və mənim-

səmənin dialektikası, psixi proseslərin inkişaf 

xüsusiyyətləri, əkslik və asılılıq münasibətləri, 

formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqin qanun-

ları özünəməxsus yerə malikdir. 

Qeyd olunan məsələlər həmin prosesdə 

şagirdlərin alqoritmik və evristik fəaliyyətləri-

nin optimal münasibətlərini müəyyən edən baş-

lıca amillərdir. Texnologiya fənnin tədrisinin 

praktik həlli idrakla şərtlənməsi nəzəriyyədən 
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başlanır. Praktik mənada pedaqoji texnologiya 

dedikdə, həm də qarşıya qoyulmuş məqsədə 

uyğun olaraq bilik, bacarıq, vərdiş və münasi-

bətləri formalaşdırmaq və onlara nəzarəti həyata 

keçirmək üçün əməliyyatlar kompleksi idrak 

fəaliyyətin nəticəsi başa düşülür. Praktika prose-

sində insan dünyaya təklikdə deyil başqa adam-

larla, bütövlükdə cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqədə 

fəal təsir göstərir. Bu isə o deməkdir ki, əgər id-

rakın obyekti, onun mənbəyi maddi aləmdirsə, 

idrakın subyekti onun daşıyıcısı bəşər cəmiyyə-

tidir. İdrakın ictimai təbiətini qəbul etmək dia-

lektik idrak nəzəriyyəsinin mühüm fərqləndirici 

cəhətidir. Dialektik fəlsəfəyə görə, idrak təfək-

kürün dərk edilən predmetə yaxınlaşmasından, 

fikrin biliksizlikdən, biliyə doğru, yarımçıq və 

mükəmməl olmayan bilikdən daha tam, mükəm-

məl biliyə doğru hərəkətindən ibarət sonsuz bir 

prosesdir. 

Nəzəriyyənin insan tərəfindən yaradılaraq 

(yazılan, söylənilən) və praktikaya (ictimai hə-

yata) tətbiq edilməsi vacib olan fərziyyələrdir. 

Bütün uyğunsuzluqlar idrakla həllini tapır. Nə-

zəriyyə təcrübə üçündür. Nəzəriyyə olmasa təbii 

ki, praktika da olmaz. Praktika ilə nəzəriyyə ara-

sında qarşılıqlı əlaqə vardır. Nəzəriyyədən prak-

tika yaranır, praktikadan yeni nəzəri müddəalar 

alınır. Praktika olmasa nəzəriyyə öz mahiyyət 

etibarı ilə əhəmiyyətini itirir. 

Texnologiya fənni üzrə təhsil proqramı (ku-

rikulumu) onun məqsəd və vəzifələrini, ümumi 

təlim nəticələrini, məzmun xətlərini, təlim stan-

dartlarını, müəllim, şagird fəaliyyətlərini və qiy-

mətləndirmə prinsiplərini özündə ehtiva edir. 

Fənni tədris edən müəllim ibtidai sinifdən başlaya-

raq qeyd olunan konseptual anlayışların mahiyyə-

tini bilməlidir. İlk növbədə müəllim fənnin proq-

ramının inteqrativ, nəticəyönlü və şagirdyönlü xa-

rakter daşıdığını diqqətdə saxlamalıdır. 

Müasir dövrdə şagirdlərə texnoloji mədə-

niyyətin aşılanması mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Sosial-iqtisadi şəraitdə bir ixtisasla kifayət-

lənmək mümkünsüzdür. Məhz texnoloji baca-

rıqlar sayəsində hər bir insan universal istehsal 

sahələrində fəaliyyət göstərməlidir. Texnologiya 

fənninin tədrisi şagirdlərin emal texnologiyala-

rından, texnika elementlərindən, məişət mədə-

niyyətindən və qrafikadan müstəqil həyatda isti-

fadə etmələrində əhəmiyyətli rol oynayır. Tex-

nologiya fənninin məqsədi yeni sosial-iqtisadi 

şəraitdə şagirdlərin müstəqil həyata, kütləvi və 

perspektivli peşələrə hazırlanmalarını, ümuməmək 

bacarıq və vərdişlərinə yiyələnmələrini, yaradıcı 

düşüncə və aktiv fəaliyyət şəraitlərinə asanlıqla 

uyğunlaşmalarını təmin etməkdən ibarətdir. 

Təhsilin hər bir səviyyəsində (ibtidai və 

ümumi orta) qeyd olunan məqsədin reallaşması 

üçün zəruri vəzifələr həyata keçirilməlidir. İbti-

dai təhsil səviyyəsində şagirdlərdə həmin vəzi-

fələr konseptual sənəddə aşağıdakı kimi müəy-

yənləşdirilmişdir: Müqayisə və çeşidləmə; ilkin 

emal; özünəxidmət və birgə fəaliyyət vərdişləri; 

sadə layihələndirmə, tərtibat, modelləşdirmə, di-

zayn, canlı təbiətə xidmət bacarıqları; ölçü, mü-

tənasiblik, simmetriya və digər həndəsi anlayış-

lar formalaşdırılır; sadə konstruksiyalar və yara-

dıcı işlərin yerinə yetirilməsi üzrə qabiliyyətlə-

rin aşılanması təmin olunur 

Texnologiya fənnin məzmun standartları 

alqoritmik olaraq onun mahiyyətini əks etdirir. 

Kurikulumun tələblərinə görə fənnin tədrisi şa-

girdlərin idrak fəallığını inkişaf etdirir. Tədqiq 

olunan idrak fəallığı son dərəcə aktual problem-

dir. Buna real imkan kimi təlim məqsədlərinin 

praktik əsaslarla inteqrativ olaraq dərk olunma-

sıdır. İbtidai siniflərdə texnologiya fənnin məz-

mun xətləri və onlara müvafiq əsas standartları 

dəyişməzdir. Dəyişən alt standartlardır. Fənnin 

tədrisində hər bir mövzu ilə əlaqədar hazırlıq 

vacibdir. Bu pedaqoji prosesdə reallaşan tamlıq-

da məzmun standarta müvafiq məqsəd üzrə fəal 

təlim işi aparılmalıdır. Tədqiqatda yaranan uy-

ğunsuzluğun həllində prinsip kimi funksiya da-

şıyan sonuncu tələb təmin olunmalıdır. 

Texnologiya fənninin tədrisinin praktik 

həlli təlimdə inteqrativ olaraq idrak fəallığının 

təmin olunmasına əsaslanır. Bu baxımdan ən-

ənəvi təlimdən fərqli olaraq kurikulumun tətbiqi 

pedaqoji prosesdə problemli şəraitin yaradılması 

əsas didaktik tələb kimi qarşıya qoyulmalıdır. 

Təlimdə problemli şəraitin yaradılması mühüm 

mexanizm olub, müəllimin xüsusi hazırlıq, nəzəri 

bilik və praktik bacarıq səviyyəsi ilə şərtlənir. 

Problemin idrak fəallığı yaradan çoxlu xü-

susiyyətləri vardır. Məqsədə müvafiq olaraq 

cəlb edici, maraqlı, düşündürücü olan problem 

şagirdlərin öz qabiliyyətlərini nümayiş etdirmə-

yə imkan verir. Dərsdə problem şəraitinin ya-

radılmasından sonra onun həlli üçün müxtəlif 

fərziyyələr təklif olunur. Sinifdə iştirak edən hər 
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bir şagirdin problemlə bağlı fərziyyə irəli sür-

mək marağı təmin olunmalıdır 

Təcrübə göstərir ki, ənənəvi təlim meto-

dundan istifadə edərkən problemli şəraitin yara-

dılması haqqında ciddi düşünmürük. Bunun bir 

neçə subyektiv və obyektiv səbəbləri vardır. 

Fəal təlimin tətbiqi ilə reallaşmaqda olan kuri-

kulum islahatı müəllimlərin peşə fəaliyyətinin 

ümumi əsasları, ixtisas peşələri, innovasiyalar 

ilə geniş hazırlığa malik olmasını zəruri edir. 

İnteraktiv səviyyə daşıyan fəal təlim ya-

naşmasının pedaqoji prosesdə malik olduğu üs-

tünlüklərdən biri də problemli şəraitin yaradıl-

ması tələbidir. Problemli şəraitin ilk növbədə şa-

girdlərin fəallığını təmin edir. Təcrübə göstərir 

ki, idrak fəallığı özü də müstəqil düşünmək və 

sərbəst nəticə çıxarmaq imkanı , az vaxt ərzində 

daha çox məlumat mənimsəmək şəraiti, tədqiqat 

vərdişlərinin formalaşması və inkişafı, əməkdaş-

lığın və qarşılıqlı hörmətin formalaşmasının 

məcmusudur. Şer bir şairdir fəallığa təhrik 

etmək, çoxsaylı idrak keyfiyyətlərini aşılamaq 

müəllimin yaratmış olduğu problemli şəraitin 

səviyyəsindən asılıdır. 

İnteraktiv metodlarla keçirilən dərslərdə 

şagirdlərdə hər şeyi bilmək həvəsi, təşəbbüskar-

lıq yüksəlir, onların öyrənmə fəallığı, təlimin 

keyfiyyəti və səmərəliliyi artır, nəticədə mexa-

niki yaddaş deyil, yaradıcı təfəkkür inkişaf edir. 

Müəllimin özünün fəallığı ilə şagirdin yaradıcı 

fəallığa cəlb etməsi; şagirdin aktiv fəaliyyəti və 

bu zaman onlara elementar idrak bacarıqlarının 

aşılanması; müəllimin şagirdlərlə və şagirdlərin 

bir-biri ilə əməkdaşlığı; hərəkətli süjetli, musiqi-

li didaktik rollu oyunlardan istifadə, sosial bəra-

bərliyin və psixoloji şəraitin yaradılması; müəl-

limin təqdim etdiyi tematik materialın şagirdin 

yaradıcı təfəkkürünə və milli düşüncə tərzinin 

formalaşmasına müasir təlim texnologiyaları 

üçün daha səciyyəvidir. 

Fəal təlim metodları bilikləri şagirdlərə 

hazır şəkildə vermir. Bilikləri daha çox onların 

özlərinin birlikdə axtarıb tapmalarına yardımı 

nəzərdə tutur. Təlim prosesində müəllim təşkil-

edici, əlaqələndirici, istiqamətverici və məslə-

hətverici, şagirdlər isə təcrübəçi, tədqiqatçı və 

yaradıcı subyektlər kimi fəaliyyət göstərirlər. 

Müəllim istəyir ki, dərs dediyi bütün şagirdlər 

təlimdə fəal olsun. Bunun üçün nə etmək lazım-

dır? Məhz problemli şəraitin yaradılması vacib-

dir. Odur ki, problemin xüsusiyyətlərini bilərək 

idrak fəallığı yaradılmalıdır. Problemli şəraitin 

yaradılması mexanizminin bütün tələblərini dər-

sin nümunəsində təqdim etmək mümkündur. 

Standartlar üzrə məzmun xəttləri: emal texnolo-

giyası; texnika elementləri; məişət mədəniyyəti; 

qrafika diqqətdə saxlanımalıdır. 

Təlim prosesində şagirdin idrak fəaliyyəti 

modeli praktik işin standart üzrə ardıcıllığını 

reallaşdırmalıdır. Təlimə sistem kimi yanaşdıq-

da detallara varmadan onun iki başlıca təşkiledi-

ci komponenti var: öyrədən və öyrənən. 

Təlim vəzifələrinin yüksək səviyyədə ye-

rinə yetirilməsi müəllimdən və şagirdlərdən tex-

nologiya məzmun standartlarını bağlı olan fəa-

liyyət sistemi tələb edir. Şagirdlərin təlimdə 

idrak fəaliyyətinin özü təlim prosesinin məqsə-

dinin həyata keçməsinə doğru yönələn əməliy-

yatdır. Elmi fakt müşahidənin, eksperimentin 

nəticəsidir: o, obyektlərin birbaşa müşahidəsi-

nin, cihazların göstəriciləri, şəkillər, təcrübələr, 

sxemlər, arxiv sənədləri və s. halında çıxış edir. 

Lakin parça materialı hələ məmulat olmadığı 

kimi, öz-özlüyündə faktlar da hələ elm təşkil 

etmir. Faktlar yalnız seçildikdən, təsnifləşdiril-

dikdən və ümumiləşdirildikdən sonra elmi dəyər 

verilməlidir. Elmi idrakın vəzifəsi faktın yaran-

ma səbəblərini üzə çıxarmaq, onun əsas xassələ-

rini aşkarlamaq və faktlar arasında qanunauyğun 

əlaqələri təyin etməkdir. 

Faktda təsadüflər də çox olur. Elmi təhlil 

üçün tək bir fakt yox, tendensiyanı əks etdirən 

bir çox faktlar toplusundan problemin dərki 

üçün lazım olanlar seçilməlidir. Faktlar onları 

şərh edən nəzəriyyə və təsnifləşdirmə metodu 

olduqda, onların digər faktlarla əlaqələri dərk 

olunduqda elmi əhəmiyyət kəsb edə bilir. Yalnız 

qarşılıqlı əlaqələrdə və tamlıqda götürülmüş 

faktlar nəzəri ümumiləşdirmələr üçün əsas ola 

bilər. Metod praktik və nəzəri fəaliyyətin tən-

zimləyici prinsipləri sistemidir. Metod metodi-

kada konkretləşir. 

Metodika - faktiki materialın əldə olunma-

sı və emalının priyom və vasitələri deməkdir. O, 

metodoloji prinsiplərdən törəmə olmaqla onlara 

əsaslanır. Tədqiqatın metodlarının seçimi öyrə-

nilən hadisənin təbiətindən və tədqiqatçının qar-

şısında duran vəzifələrdən irəli gəlir. Təfəkkü-

rün metodları praktik fəaliyyət zəminində yaran-

mışdır. Elm tarixində metodlar kəşflərin, yeni 
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nəzəriyyənin yaradılmasının nəticəsi kimi mey-

dana gəlirdi. Keçmiş tədqiqat praktikasında for-

malaşmaqla metod sonrakı tədqiqatların çıxış 

nöqtəsini, praktika və nəzəriyyəni birləşdirən 

amili kəsb edir. 

Elmdə metod bəzən tədqiqatın taleyini 

həll edir. Müxtəlif yanaşmalar tətbiq etdikdə 

eyni bir faktiki materialdan bir-birinə əks nəti-

cələr əldə etmək olar. Elmi idrak prosesində 

müxtəlif metodlardan istifadə edilir. Hər elmin 

öz xüsusi tədqiqat metodları var. 
Problemin aktuallığı. Yeni pedaqoji təfəkkür 

şəraitində texnologiya fənnin praktik tədrisində elmi 

idrakın rolunu və əhəmiyyətini açıqlamaq aktuallıq 

kəsb edir. 

Problemin yeniliyi. Texnologiya fənnin praktik 

tədrisində elmi idrakın rolu diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi 

imkanları. Məqalə dissertant və doktorantlar, ma-

gistrant və magistrlər üçün faydalı ola bilər. 

 

Ədəbiyyat: 

1. Ağayev Ş., Hacızadə R. Dərs: ənənə və müasirlik. Bakı: MM-S müəssisəsi, 2020, 200 s. 

2. Ağayev Ş., Hacızadə R. və b. İbtidai siniflərdə şagirdlərin texnologiyadan idrak bacarıqları. Bakı: 

MM-S müəssisəsi, 2019. 

 

E-mail: reyhan.hacizad@mail.ru 

Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. L.N. Qasımova, 

ped.ü.fəls.dok. L.A. Məmmədli 

 

Redaksiyaya daxil olub: 08.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reyhan.hacizad@mail.ru


Mehmet Ġzzet Önemli 

66 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 1, 2021 

 

PSĠXOLOGĠYA, YAġ FĠZĠOLOGĠYASI VƏ ĠNKLÜZĠV TƏHSĠL 

MƏSƏLƏLƏRĠ 
 
UOT 376 

Mehmet Ġzzet Önemli, 
fəlfəfə doktoru proqramı üzrə doktorant 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu 

 

KEKEMELĠK NEDENLERĠNE ĠLĠġKĠN KURAMSAL YAKLAġIMLAR 

 

Мехмет Иззет Онемли, 
докторант по программе доктора философии, 

Институт Образования Азербайджанской Республики 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРИЧИНАМ ЗАИКАНИЯ 

 

Mehmet Izzet Onemli,  
doctorial student in the program of doctor of philosophy 

Institute of Education of the Republic of Azerbaijan 

 

THE THEORETĠCAL APPROACHES TO THE CAUSES OF STUTTERĠNG 

 

Xülasə: Kekemeliğin nedenlerine ilişkin pek çok farklı kuram ileri sürülmüştür. Bu kuramlar: ―Yapı-

sal Kuramlar‖,―Nevrotik Kuramlar‖, ―Öğrenme ve Şartlanma Kuramları‖ ve ―Son Yıllardaki Kuramsal Ge-

lişmeler‖ olarak sınıflandırabiliriz. Bu kuramlar kekemeliğin nedenine ilişkin tek bir açıklama üzerinde bir-

leşmemiştir. Son yıllarda, okulöncesi, çocuk- ergen ve yetişkinlerle gerçekleştirilen çalışmalarda konuşma 

akıcısızlıklarının niteliksel ve niceliksel özelliklerinin belirlenmesine çalışılmış ve bu konuda modern neden-

sellik kuramlarına paralel modern müdahale programları da geliştirilmiştir.  

Açar sözlər : kəkələməlik, kekemeliğe nəzəri yanaşmalar 

 

Резюме: Было выдвинуто множество различных теорий относительно причин заикания. Эти 

теории можно разделить на «Структурные теории», «Невротические теории», «Теории обучения и ус-

ловия» и «Теоретические разработки последних лет». Эти теории не объединены в едином объясне-

нии причины заикания. В последние годы исследования с участием дошкольных учреждений, детей-

подростков и взрослых пытались определить качественные и количественные характеристики беглос-

ти речи, и современные программы вмешательства разрабатывались параллельно с современными 

теориями причинности. 

Ключевые слова: заикание, теоретические подходы к заиканию 

 

Summary: Many theories about the reasons of stammering have been propounded. These theories can 

be classified as follows: ―Constructive theories‖, ―Neurotic theories‖, ―Learning and conditioning theories‖ 

and ―Modern theoretical developments‖. These theories do not agree on one explanation concerning the 

reasons of stammering. In recent years, some studies were carried out on children, teenagers and adults in 

order to explore qualitative and quantitative characteristics of speech disorders. Moreover, recent research 

projects developed modern intervention programmes in parallel with modern causality theories. 

Key words: stuttering, stuttering theoretical approaches 

 

İletişim insanlık tarihi kadar eski bir olgu-

dur. İnsanoğlu Var olduğu ilk andan itibaren 

kendisi ve çevresiyle olan ilişkilerinde kendini 

hep bir iletişim ağının içerisinde bulmuştur. İn-

sanın yaşam boyu süren bu iletişim çabası ger-

çekte doyumlu ve uyumlu bir yaşamı gerçekleş-

tirmeye yöneliktir. İletişimin temel unsurların-

dan biri olan dil, gerek sözel gerekse çeşitli 
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semboller yoluyla deneyim ve fikirlerin aktarı-

mını sağlaması açısından sosyal bir varlık olan 

insanın çevresiyle olan iletişiminde önemli bir 

yere sahiptir. Dolayısıyla bireyin yazılı ve sözel 

dili anlaması ve kullanmasındaki yetersizlikler 

bireyin sosyal hayatta önemli bir iletişim engeli 

yaşamasına yol açmaktadır. İletişimin engellen-

diği durumlardan en sık karşılaşılanı ise bir ko-

nuşma bozukluğu olan kekemeliktir. 

Amerikan Konuşma-Dil-İşitme Birliği'nin 

(Legislative Council of the American Speech-

Language-Hearing Association, ASHA) tanımı-

na göre, konuşma bozukluğu; konuşma sesleri-

nin çıkartılmasında, artikülasyon ya da kekeme-

likte olduğu gibi konuşmanın akıcılığındaki bo-

zulmadır. Başka deyişle kekemelik konuşmanın 

akışında, ritminde, tizliğinde vurgularında, ses 

birimlerinin çıkarılmasında ve anlaşılmasında 

bir bozukluğun olması durumudur. Bu bozulma-

lar, konuşma sırasında kolaylıkla gözlenebil-

mektedir (1). Van Riper ve Emerick‘ e göre 

(1990) kekemelik; bir sesin, hecenin tekrarlan-

ması veya uzatılmasıyla ya da konuşma duruşu, 

çabalama ve kaçınma davranışları ile konuşma 

akıcılığının engellenmesi durumunda ortaya çık-

maktadır (2). DSM-IV-TR (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders)‗a göre 

kekemelik ölçütleri :  

I-Aşağıdakilerden birinin ya da birden 

fazlasının sık ortaya çıkması ile belirli, konuş-

manın olağan akıcılığında ve zamanlama örün-

tüsünde bir bozukluk olması (kişinin yaşı için 

uygun değildir):  

(a) Ses ve hece yinelemeleri (b) Sesleri 

uzatma (c) Ünlemlemeler (d) Sözcüklerin parça-

lanması (e) Duyulabilir ya da sessiz bloklar(f) 

Dolambaçlı yoldan konuşma(g) Sözcükleri aşırı 

bir fiziksel gerginlikle söyleme (h) Tek heceli 

sözcük yinelemeleri 

II- Konuşma akıcılığı bozukluğu okul ba-

şarısını, mesleki başarıyı ya da toplumsal iletişi-

mi bozmaktadır.  

III- Konuşmayla ilgili motor ya da duygu-

sal bir bozuklukya da çevre yoksunluğu varsa 

bile konuşma zorlukları genellikle bunlara eşlik 

edenlerden daha fazladır (3). 

Erken Dönem Kekemelik 

Erken dönem kekemeliği, bazı yönleriyle 

genç ve yetişkin dönem kekemeliğinden belirgin 

biçimde farklılaşmaktadır. Erken dönem keke-

meliği, haftalık ya da aylık dönemler halinde 

gelip-gider. Pek çok çocukta bir belirti bırakma-

dan kaybolur, bazılarında farklı özellikleri olan 

kalıcı bir problem haline gelir. Erken dönem ke-

kemeliği, özellikle çocuk heyecanlı ya da söyle-

yecek çok şeyi olduğunda ortaya çıkar. Genelde, 

çocuk korku ya da utanç duymaksızın özgürce 

konuşur, fakat konuşmada engellendiğinde bazı 

hayal kırıklığı belirtileri olabilir. Erken dönem 

kekemeliğinin en belirgin yönleri belirtilerin 

kendileridir. Belirtiler, genellikle sözcüğün ta-

mamının tekrarlanmasına dayanmaktadır. 

Bunlar, her zaman cümlenin ilk sözcüğüdür 

veya cümleyi oluşturan isim, edat, eylem cümle-

cikleridir. Ses ya da hece tekrarları ve uzatmalar 

da görülür ancak, bunlar her zaman bir sözdi-

zimsel birimin başındadır ve sıklıkla sözcük tek-

rarıyla birlikte gider. Erken dönem kekemeliğine 

ilişkin önemli bir olgu, hiçbir zaman bir sözdi-

zimsel birimin sonunda ortaya çıkmamasıdır (4). 

Kekemelik, popülasyonun %5‘ini etkile-

mektedir ve en yüksek görülme oranı okul önce-

si dönemdedir. Bu çocukların en az %20‘sinde 

kekemelik devam eder, genellikle daha da şid-

detlenir ve ön ergenlik döneminden sonra da 

devam ediyorsa yaşam boyu sürecek olan bir 

bozukluk haline gelmesi muhtemeldir (5). Bu-

güne kadar yapılan araştırmalarda erken dönem 

kekemeliğin zaman içerisinde çocuk tarafından 

kendiliğinden kontrol altına alınabildiği gözlen-

miş ve bu tip konuşma sorunu olan çocuklardan 

%75‘inin beş-altı yaş civarında kekemelikten 

kurtuldukları ortaya konmuştur (6). Cebiroğlu 

(1982), altı yaşından önce başlayan ve özellikle 

bir yıldan eski olmayan kekemeliklerin %80‘inin 

kendiliğinden iyileşebildiğini aktarmıştır (7). 

Teorik YaklaĢımlar 

Kekemeliğin nedenlerine ilişkin pek çok 

farklı kuram ileri sürülmüştür. Ancak, bu ku-

ramlar kekemeliğin nedenine ilişkin tek bir 

açıklama üzerinde birleşmemiştir. Bu kuramla-

rın her biri kekemeliği belli bir bakış açısından 

açıklamaya çalışmıştır ve terapi yaklaşımları da 

o doğrultuda oluşturulmuştur.  

Organik ve Genetik Kuramlar: Keke-

meliği olan bireylerin ailelerinde sıklıkla keke-

melik öyküsüne rastlanması, bu bozukluğun ge-

netik faktörlerden kaynaklanabileceği varsayı-

mını doğurmuştur. Bu doğrultuda kekemelik ve 

genetik faktörleri araştıran çalışmalar yapılmış-
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tır. Kekemelikte genetik etki diğer karmaşık bo-

zukluklardakinden daha güçlüdür. Kekemeliğin 

tek yumurta ikizlerinin her ikisinde birden gö-

rülme oranı %60 ya da daha fazla iken, çift yu-

murta ikizlerinde her ikisinde birden görülme 

oranı %20-26‘dır (8). Bir ailede kekemelik öy-

küsü yoksa, o ailede doğacak olan bir çocuğun 

kekeleme olasılığı azdır. Ancak, bir çocuğun 

anne ya da baba tarafındaki akrabalarından her-

hangi birinde kekemelik öyküsü varsa, o çocuk-

ta kekeleme davranışının görülme olasılığı yak-

laşık %40-60 oranında artmaktadır (7). Janssen 

ve Kraaimaat (1990), kekeleme davranışı sergi-

leyen çocuklarla yaptıkları bir araştırmada, aile-

sinde kekemelik öyküsü bulunan ortaokul ve 

lise öğrencisi çocuklar ile ailesinde kekemelik 

öyküsü bulunmayan çocukların, motor konuşma 

davranışları ve sesli-sessiz uzatmalarının sıklığı 

bakımından önemli ölçüde farklılaştıklarını bul-

muştur. Sonuç olarak, ailelerinde kekemelik öy-

küsü bulunan grubun nöromotor işlevlerinin, ge-

netik olarak kekemeliğe yatkın olmalarıyla iliş-

kili olduğunu ortaya koymuştur (9).  

Biyokimyasal ve Fizyolojik Kuramlar: 

Kekemeliğin duygusal stres ile tetiklenebilen 

nöbetlerin eşlik ettiği, epilepsiyle ilişkili kon-

vülsif bir bozukluk olduğunu düşünmüştür. Bu 

kuram, kekemelikle ilişkili nöro-psikolojik, 

beyin dalgaları, kan kimyası, bazal metabolizma 

araştırmalarıyla ilişkilidir. Kekemeliğin nedeni-

ni, konuşma esnasında ortaya çıkan fizyolojik 

ve aerodinamik olaylarla açıklamaya çalışan 

araştırmacılar (Wingate, 1969; Perkins, Ruder, 

Johnson ve Michel, 1976; Adams, 1978), keke-

meliğe, fonasyon, solunum ve artikülasyonla 

ilgili problemler olarak bakmışlardır (10). 

Schwartz (1990), kekemeliğin ses tellerindeki 

aşırı gerilimden kaynaklandığını ileri sürmüştür. 

Schwartz‘ a göre; çocuk gerilimini ses telleri 

üzerinde odaklaştırmak gibi bir eğilimle doğ-

muşsa, kaygı verici bir durumla karşılaştığında, 

konuşmak için ses tellerini bir araya getirdiğin-

de, fazla gerilim ses tellerinin aniden kapanmasına 

neden olur. Bu kapanmaya ―laringospazm‖ denir. 

Kekemelik laringospazma verilen tepkidir (11) 

Nörolojik Kuramlar: Kekemeliğin anor-

mal nörolojik işleyişten kaynaklandığı görüşü 

henüz kesinlik kazanmamakla beraber uzun za-

mandır üzerinde tartışılan konulardan biridir. Bu 

alanda en iyi bilinen kuram, Orton ve Travis‘in 

1929‘da ortaya koyduğu ―Serebral Dominans 

Kuramı‖dır. Bu kurama göre kekemelik, konuş-

ma merkezlerinin tek taraflı baskınlığını kazan-

madaki gelişimsel başarısızlığın sonucudur. Bu 

kuramın önemi zaman içinde artıp-azalmakla 

beraber halen araştırılmaktadır. Kekemeliğin ba-

şarısız lateralizasyon ile olan işlevsel ilişkisi 

hiçbir zaman tamamen reddedilmemiştir (11). 

Günümüzde akıcı konuşan bireylere kıyasla, ke-

kemeliği olan bireylerin beyin aktivitelerinde ne 

gibi farklılıkların olabileceğini araştırmak üzere 

―positron emission tomography (PET)‖, 

―functional magnetic resonance imaging 

(fMRI)‖ ve diğer beyin görüntüleme teknikle-

rinden yararlanılmaktadır. Yapılan araştırmalar-

da, kekeleme anında sağ hemisferde ortaya 

çıkan sıra dışı aktivasyonun terapiyle ya da akı-

cılığı arttıran stratejilerle azaldığı ve temporal 

lobda yetersiz aktivasyon olduğuna ilişkin genel 

bir uzlaşma olduğu görülmektedir. Ancak, bul-

gular arasında önemli farklılıklar da bulunmak-

tadır. Ingham, bu durumun, konuşmayla ilgili 

nörolojik süreçleri incelemede kullanılan farklı 

yöntemlerin, sonuçları önemli ölçüde etkileme-

sinden kaynaklandığını düşünmüştür (11).  

Psikolojik Kuramlar: Kekemeliğin ne-

denlerini, bireylerin kişilik ve psikolojik özellik-

leriyle açıklamaya çalışan kuramlar, gözlem, 

mülakat ve testler aracılığıyla kekemeliğin psi-

kolojik, sosyal temellerini ve bilinçdışı özellik-

lerini anlamaya çalışır (12). Fenichel (1945), ke-

kemeliği anal döneme takılıp kalma (fixation) 

olarak açıklarken; Coriat (1928) kekemeliği, çö-

zümlenmemiş oral-erotik ihtiyaçların doyurulma 

çabası olarak açıklamaktadır. Kekeleme davra-

nışı sergileyen çocuk ve yetişkinler, konuşma 

ortamlarında endişe, kızgınlık, engellenme ve 

konuşmaktan kaçınma gibi durumlarla karşı kar-

şıya kaldıklarından, bu gibi negatif duyguları 

doğuran psikolojik faktörlerin kekemeliğe 

neden olduğu ileri sürülmüştür. Ancak, yapılan 

araştırmalar kekemeliği olan bireyleri akıcı konu-

şan bireylerden ayırt eden belirli kişilik özellik-

lerine sahip olmadıklarını ortaya koymuştur (11) 

Diagnozojenik- Semantojenik Kuram: 

Wendell Johnson‘nın ―diagnozojenik-semanto-

jenik‖ kuramı, 1940-1970 yılları arasında en 

yaygın olarak benimsenen kekemelik kuramıydı 

(10). Bu kurama göre; çocuğun gelişimsel bir 

özellik olarak gösterdiği konuşma bozukluğuna 
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karşı, anne babanın göstermiş olduğu uygunsuz 

tepkiler, çocuğun konuşmasının daha da bozul-

masına yol açmaktadır. Çocuk, ebeveynlerinin 

aşırı endişeli ve cezalandırıcı tutumu karşısında, 

korku, engellenme ve kaçınma davranışları gös-

termektedir. Bu gibi duygulanımlar, hece ve ses 

tekrarlarını kalıcı hale getirmektedir. Zamanla 

uzatma ve duraklamalar artmakta ve bozukluk 

süreklilik göstermektedir . Johnson, kekemeli-

ğin çocuğun ağzında değil ebeveynlerin kula-

ğında başladığını vurgulamıştır (10). Johnson‘a 

göre (1993) kekemelik, kekemenin kekeleme-

meye çalışmak için yaptıklarıdır. Diğer bir anla-

tımla, öğrendikleridir. Van Riper (1992), keke-

meliğin öğrenilmiş istemsiz tepkiler olduğu ve 

kekeleme korkusuna karşı geliştirilen bu tepkilerin 

durumu daha da kötüleştirdiği konusunda Johnson 

ile aynı görüşte olduğunu bildirmiştir (11)  

Sürerlilik Kuramı: Bloodstein‘in sürerli-

lik (continuity) kuramına göre; kekemelik, nor-

mal çocukluk dönemi akıcısızlıkları 

(nonfluencies) sırasında ortaya çıkan, orta dere-

cede ve önemsiz akıcısızlıkların artması ve yo-

ğunlaşmasıdır. Bloodstein‘a (1975) göre, keke-

melik temelde önceden sezinlenen bir çabalama 

tepkisi olarak ortaya çıkar. Konuşmanın zaman-

lamasındaki bozulmalar ve gerilim derecesi, 

iletişim baskısıyla karşılaşan kekelemeyen ço-

cuklardakinden daha fazladır (11).  

YaklaĢma-Kaçınma ÇatıĢması Kuramı: 

Sheehan (1958) kekemeliği, ―konuşma isteği ile 

sessiz kalma isteği arasındaki yaklaşma-kaçın-

ma çatışması‖ olarak açıklamaktadır. Sheehan, 

ebeveynlerin çocukların konuşmasındaki yeter-

sizlikleri ayıplamalarının bu çatışmanın temelini 

oluşturduğunu bildirmiştir (11). Sheehan kura-

mını geliştirirken; Johnson‘ın kekemeliğin öğre-

nilmiş bir kaçınma davranışı olduğu konusunda-

ki görüşlerinden ve kekemeliğin konuşma isteği 

ile sessiz kalma isteği arasındaki çatışmadan 

kaynaklandığına ilişkin Fenichel‘in görüşlerin-

den etkilenmiştir (13).  

Beklenti Kuramı: Çeşitli araştırmacıla-

rın, kekemeliği olan bireylerin kekeleyecekleri 

sözcükleri önceden büyük ölçüde belirleyebil-

diklerine ilişkin kanıtlarına dayanan Wischner, 

belirli sözcükler ya da dinleyicinin tipi gibi ko-

nuşma durumundaki belirli ipuçlarının endişe 

yarattığını belirtmiş; kekemeliğin bu ipuçların-

dan kaçınma davranışı olduğunu ileri sürmüştür. 

Wischner, kekemeliği öğrenme kuramı ile açık-

lamaktadır. Buna göre; kekemeliğin gelişimin-

de, genel konuşma durumu ya da özel sözcük-

lerle ilgili ipuçları, kekemeliği olan bireyde en-

dişe yaratma özelliğini kazanmıştır. Konuşma 

esnasında kekemeliği olan bireyin endişesi art-

maktadır. Kekeleme davranışıyla veya en so-

nunda sözcüğü söyleyebilme davranışıyla bu en-

dişe azalmakta ve kekemelik davranışı pekişti-

rilmektedir (Akt: Embiyaoğlu, 1976).  

Talepler ve Kapasiteler Modeli: 

Starkweather ve ark. (1990), kekemeliğin gelişi-

mini ―Talepler ve Kapasiteler Modeli (Demands 

and Capacities Model-DCM)‖ adını verdikleri 

bir kuramla açıklamışlardır. Kekemeliğin gelişi-

minde, genetik ve çevresel etmenlerin birbirle-

riyle olan etkileşiminin incelenmesi amaçlan-

mıştır. Bu doğrultuda; a) çocuğun kekemelik 

davranışını şiddetlendirebilecek ya da azaltacak 

belirli çevresel/bağlamsal olaylar, b) akıcı ko-

nuşma gelişimine engel olan ya da yardım eden, 

organizmaya ait belirli özellikler anlaşılmaya 

çalışılmıştır (11). Kekemeliğin, çevresel ve/veya 

kişisel taleplerin, çocuğun bilişsel, dilsel, motor 

ve duygusal kapasitelerinin ötesine geçmesi du-

rumunda ortaya çıktığı ileri sürülmüştür (14).  

Nöro-Psiko-linguistik Kuram: Perkins 

ve ark. (1991), akıcı konuşma üretiminde ―dilsel 

ya da sembol sistemi ve paralinguistik ya da işa-

ret sistemi‖ adını verdikleri iki önemli unsurun 

yer aldığını belirtmişlerdir. Bu unsurların her 

biri farklı sinir sistemi birimleri tarafından iş-

lemlenir ve sonunda ortak bir çıktı yolunda bir-

leşirler. Akıcı konuşma için her bir unsurun eş-

zamanlı çalışması gereklidir. Aksi takdirde, ke-

kemelik olarak adlandırılan akıcılık bozuklukla-

rının ortaya çıktığı ileri sürülmüştür (10). Post-

ma ve Kolk (1993), tarafından ileri sürülen 

―Örtük Düzeltme Hipotezi‖ne (The Covert 

Repair Hypothesis) göre konuşma akıcısızlıkla-

rı; konuşmacıların fonetik planlama sırasında 

ortaya çıkan hataları fark ederek, bu hataları dü-

zeltmeye çalıştıkları sırada ortaya çıkan ikincil 

üretimler olarak tanımlamışlardır (15). Postma 

ve Kolk (1993), özellikle yüzey yapıdaki keke-

melik davranışlarının, fonolojik kodlama gibi 

artikülasyon öncesi işlemleri düzeltme çabasını 

nasıl yansıtabileceğine önem vermişlerdir. Ben-

zer şekilde, Dollagan ve Campbell (1992), dil 

bozukluğu olan çocukların konuşmalarındaki 
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bozuklukları analiz eden bir sistem geliştirmiş-

tir. Böylece, Dollagan ve Campbell yetişkin 

psiko-dilbilim alan yazınında hakim olan 

―yüzey yapıdaki konuşma bozulmalarının altta 

yatan dilsel işlemlemeyi yansıtabileceği‖ varsa-

yımını çocuklara da genellemiştir (16).  
Problemiin aktuallığı və elmi yeniliyi: Ke-

kemelik konusunda yapılmış olan çalışmaların pek 

çoğu psikolojik temelli ve nedenselliğine ilişkin ça-

lışmalar olup, kekemeliğin kişinin kendi tutumlarını 

ya da ebeveynlerinin ve diğer yakın çevrenin tutum-

larını saptamaya yönelik olmuştur. Ancak, kekemeli-

ğin psikolojik nedenlerden kaynaklandığına ilişkin 

varsayımların önemini kaybetmesiyle birlikte, araş-

tırmacıların ilgi alanları, kekemeliği olan ve akıcı 

konuştuğu düşünülen bireylerde gözlenen konuşma 

özelliklerinin saptanmasına doğru değişim göster-

miştir. Son yıllarda, okulöncesi, çocuk- ergen ve ye-

tişkinlerle gerçekleştirilen çalışmalarda konuşma 

akıcısızlıklarının niteliksel ve niceliksel özellikleri-

nin belirlenmesine çalışılmış ve bu konuda modern 

nedensellik kuramlarına paralel modern müdahale 

programları da geliştirilmiştir. 
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ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ В 
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METHODS AND MEANS OF FORMATION OF CONTROL  

AND SELF-CONTROL IN THE PROCESS OF INDIVIDUAL WORK 

 
Xülasə. Tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, şagirdlər özünəməxsus fərdi xüsusiyyətlərə malik olduqların-

dan kollektiv şəkildə görülən iş tapşırığın bütün şagirdlər tərəfindən eyni dərəcədə dərk olunmasına, çətinlik-

lərin öhdəsindən eyni dərəcədə gəlinməsinə və onun eyni dərəcədə səmərəli şəkildə aradan qaldırılmasına 

imkan vermir. Sinifdə kollektiv iş zamanı tədris tapşırığının kollektiv şəkildə, bütün sinfin iştirakı ilə həllinə 

dair illüziya yaradılır. Kollektiv işdən sonra tədris materialının necə mənimsənildiyinin fərdi səviyyəsini üzə 

çıxarmaq məqsədilə fərdi yoxlama təşkil etməklə yaranmış illüziyanı asanlıqla dağıtmaq olar. Şagirdin fərdi 

xüsusiyyətlərini, bu və ya digər tədris materialını qavramaq imkanlarını öyrənərək müəllim, mümkün qədər 

təlim fəaliyyətində şagirdin səhvlərini və qeyri-müəyyənliyini aradan qaldırmalı, fərdi iş əsasında onun təlim 

fəaliyyətində müstəqilliyinə nail olmalıdır. 

Açar sözlər: fərdi iş, nəzarət və özünənəzarət, kollektiv iş, psixi proseslər, təlim tapşırığı, fərdi səviyyə. 

 

Резюме. Результаты исследования показали, что поскольку школьники имеют свои индивиду-

альные особенности, коллективная работа не позволяет всем школьникам в одинаковой степени пон-

ять задачу, справляться с трудностями и в одинаковой степени эффективно ее преодолевать. При гру-

пповой работе на уроке создается иллюзия коллективного решения учебной задачи с участием всего 

класса. Иллюзию можно легко развеять, организовав индивидуальные проверки, чтобы выявить ин-

дивидуальный уровень усвоения учебного материала после групповой работы. Изучая индивидуаль-

ные особенности ученика, умение осмысливать тот или иной учебный материал, преподаватель дол-

жен максимально исключить ошибки и неопределенность ученика в процессе обучения, добиться са-

мостоятельности в своей учебной деятельности на основе индивидуальной работы. 

Ключевые слова: индивидуальная работа, контроль и самоконтроль, коллективная работа, 

психические процессы, учебное задание, индивидуальный уровень. 

 

Summary. Results of study showed, that because pupils have their own individual characteristics, it 

does not allow all pupils to understand the task done collectively, to cope with difficulties equally and to 

overcome them equally effectively. During group work in the classroom, the illusion of solving the task in a 

collective way with the participation of the whole class is created. By learning to comprehend, the teacher 

should eliminate the pupil's mistakes and uncertainties in the learning process as much as possible, and 

achieve independence in his or her learning activities on the basis of individual work. 

Key words: individual work, control and self-control, collective work, psychical processes, learning 

task, individual level. 
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Əvvəllərdə qeyd etdiyimiz kimi, şagirdlər-

lə aparılan kollektiv işin çoxlu sayda müsbət tə-

rəfləri olmasına baxmayaraq, o, müəyyən çatış-

mazlıqlarla da xarakterizə olunur. Şagirdlər 

fərdi xüsusiyyətlərə malik olduqlarından kollek-

tiv iş, tapşırığın bütün şagirdlər tərəfindən eyni 

dərəcədə dərk olunmasına, çətinliklərin öhdəsin-

dən eyni dərəcədə gəlinməsinə və onun eyni də-

rəcədə səmərəli şəkildə aradan qaldırılmasına 

imkan vermir. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, sinif-

də kollektiv iş zamanı tədris tapşırığının kollek-

tiv şəkildə, bütün sinfin iştirakı ilə həllinə dair 

illüziya yaradılır. Kollektiv işdən sonra tədris 

materialının necə mənimsənildiyinin fərdi sə-

viyyəsini üzə çıxarmaq məqsədilə fərdi yoxlama 

təşkil etməklə yaranmış illüziyanı asanlıqla da-

ğıtmaq olar. Fərdi yoxlama zamanı bir daha 

əmin oluruq ki, şagirdlərin əksəriyyəti analoji 

tapşırığı müstəqil surətdə həll edə bilmirlər. Bu 

ondan irəli gəlir ki, mənimsəmə üçün vacib olan 

təfəkkür, diqqət, yaddaş və s. kimi psixi proses-

lər şagirdlərdə bir-birindən nəzərə çarpacaq də-

rəcədə fərqlənir. 

Şagirdlərin məhz bu fərdi xüsusiyyətləri 

və onlarda bacarıq və vərdişlərin müxtəlif səviy-

yələrdə inkişafı şagirdlərdə fərdi işin aparılması-

nı vacib edir. Müəllimin məqsədi kollektiv işi 

müşayət edəcək fərdi iş vasitəsilə çatışmazlıqla-

rı aradan qaldırmaqdan ibarət olmalıdır. Ona 

görə də təlim tapşırığını birlikdə həll etdikdən 

sonra, onun məzmunu və həlli yolları ilə şagird-

ləri tanış etdikdən sonra, müəllim, tədris təcrü-

bəsində çox zaman rast gəlindiyi kimi, fərdi sə-

viyyənin və yoxlama işlərinin fərdi icrasının 

yoxlanılmasına keçməməli, onun yerinə bu və 

ya digər təlim materialının şagirdlərə tam aydın 

olması, onlar tərəfindən tam mənimsənilməsi 

üçün müəyyən işlər aparmalıdır. 

Kollektiv iş zamanı təlim tapşırığının həl-

linə bütün sinif cəlb olunur. Təlim tapşırığını bir 

şagird deyil, bütün şagirdlər çox və ya az fəallıq 

göstərməklə həll edirlər. Hər bir şagird təlim 

fəaliyyəti zamanı, müəyyən hissəni, müəyyən 

əməliyyatı icra edir. Deməli, verilən tapşırığın 

həllinə yönəldilmiş kollektiv təlim fəaliyyəti 

müxtəlif şagirdlər tərəfindən müəllimin rəhbər-

liyi və onun fəal köməyi sayəsində həyata keçi-

rilir. Əldə olunmuş nəticə bütün sinfin əməkdaş-

lığının nəticəsidir. 

Fərdi iş zamanı isə təlim tapşırığının həlli 

prosesi tamamilə başqa şəkildə gedir. Bu zaman 

hər hansı bir tədris tapşırığının bütün sinif tərə-

findən həlli deyil, müxtəlif təlim tapşırıqlarının 

icrası nəzərdə tutulur. Sinfin hər bir şagirdi bu 

və ya digər təlim tapşırığının fərdi icraçısına 

çevrilərək, bu tapşırığı müəllimin bilavasitə kö-

məyi olmadan yerinə yetirir. Təlim işinin bu iki 

– fərdi və kollektiv – prosesi sxematik olaraq 

sxem №1 və sxem №2-də təsvir olunmuşdur. 

 

Sxem № 1 

Kollektiv iĢin sxemi 

 
 

 Sxem № 2 

Fərdi iĢin sxemi 
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Verilmiş sxemlərdə hər bir dairəcik ayrılıq-

da bir şagirdi göstərir. Dairəciklərdən sağ tərəfdə 

A, B, C, D hərfləri ilə işarələnmiş həll etmək üçün 

hazırlanmış təlim tapşırıqları verilmişdir. Şagird 

və təlim materialı arasındakı dairə isə müəllimə 

işarədir. Oxlar vasitəsilə təlim fəaliyyəti zamanı 

tapşırığın həlli üçün şagirdin istifadə etməli 

olduğu yollar və istiqamətlər göstərilir. 

Sxem № 1- dən göründüyü kimi, həll edilə-

cək A tapşırığı müəllim tərəfindən metodiki cəh-

ətdən yenilənərək şagirdlərə verilir və bu, sxemdə 

oxlarla işarə edilmişdir (A tapşırığından oxlar 

müəllimə, ondan isə şagirdə yönəlir). A tapşırığını 

həll etmək üçün hər bir şagird təlim fəaliyyətinə 

məxsus hər hansı əməliyyatları icra edir. 

Şagirdlərin icra etdikləri əməliyyatlar mü-

əllim tərəfindən müəyyən yoxlamalara və dəyi-

şikliklərə məruz qaldıqdan sonra təlim fəaliyyə-

tinin yekununda birləşdirilir ki, bu da sxemdə 

əsas oxlarla işarə olunmuşdur. Şagird tərəfindən 

icra olunacaq bu və ya başqa əməliyyat təlim 

fəaliyyətində müəyyən yer tutmamışdan öncə 

müəllimin nəzarətindən keçir. B, C, D və s. kimi 

tapşırıqların həlli və onlar üzərində iş də bu şə-

kildə gedir. 

Qeyd olunduğu kimi, baxdığımız sxem № 

1 şagirdlərlə aparılan kollektiv iş prosesini əks 

etdirir. Şagirdlərlə aparılan fərdi iş prosesinin 

sxeminə nəzər salaq (sxem 2). 

Sxemimizdən aydın olur ki, fərdi iş prose-

sində təlim tapşırığı tamamilə hər bir şagirdə ve-

rilir. Müəllim tərəfindən konkret şagird üçün 

xüsusi olaraq metodiki cəhətdən yenilənmiş A 

tapşırığı, tam şəkildə məsələnin məntiqi ardıcıl-

lığına uyğun şagird tərəfindən həll edilir, lazım 

gəldikdə isə müəllim köməklik edir. 

B tapşırığı başqa şagirdə verilir ki, o da tap-

şırığı fərdi həll edir, üçüncü şagirdə C tapşırığı, 

dördüncüyə D və s. verilir. Asan olsun deyə mə-

sələ və onunla bağlı oxları biz sxemdə müxtəlif 

rənglərlə əks etdirmişik. Sxemdən aydın olur ki, 

fərdi iş prosesində hər bir şagirdə həll etmək üçün 

ayrıca tapşırıq verilir və təlim fəaliyyətinin 

nəticəsi də məhz həmin şagirdə aid olur. 

Şagirdlərlə aparılan fərdi işin spesifikasını 

və ondan irəli gələn nəzarət və özünənəzarətin 

formalaşdırılmasının xüsusiyyətlərini nəzərdən 

keçirək. 

Fərdi iş müəllimdən böyük əmək və 

diqqət tələb edir. Müəllim hər zaman öz şagird-

ləri ilə iş, əməkdaşlıq münasibətlərində olmalı, 

onların davranış, fəaliyyət, xarakterlərini müşa-

hidə etməli və onların fərdi xüsusiyyətlərini öy-

rənməlidir. Bu və ya digər şagirdin fərdi xüsu-

siyyətləri haqqında məlumat müəllimin onlarla 

işini, təlim məsələlərinin və tapşırıqlarının 

düzgün seçilməsini asanlaşdırır ki, bu da təlim 

fəaliyyəti zamanı şagirdlərdə mövcud olan çatış-

mazlıqların aradan qaldırılmasına kömək edir. 

Şagirdlərlə aparılan fərdi işin böyük əhə-

miyyətini və mürəkkəbliyini qeyd edərək prof. 

A.N. Abbasov bildirir ki, tapşırıqlar verilərkən 

şagirdləri eyniləşdirmək yolverilməzdir [1, s. 

86]. Güclü və zəif oxuyan şagirdlərin tapşırıqla-

rı bir-birindən fərqlənməlidir. Eyni tədris mate-

rialı tətbiq olunan şəraitdə zəif oxuyan şagirdə 

elə tapşırıq verilməlidir ki, o, təlim materialını, 

onun həlli qaydalarını mənimsəyib, səhvlərə yol 

verməsin. Yaxşı oxuyan şagirdlər üçün tapşırıq-

lar isə biliklərin zənginləşməsinə və daha da 

təkmilləşməsinə xidmət etməlidir. ―Nisbətən 

yaxşı oxuyan şagirdlərə verilən tapşırıq onu irəli 

aparmasa da, onun biliklərini zənginləşdirib, 

keyfiyyətini yaxşılaşdırması üçün‖ [2, s. 107] 

vacibdir. 

Təlim prosesində şagirdlərə fərdi yanaş-

maya dair son maraqlı tədqiqat E.S. Rabunski 

[4] tərəfindən aparılmışdır. O qeyd edir ki, tap-

şırıqlar bir-birindən məqsədinə, həcminə, üsul 

və icra olunma vaxtına görə də fərqlənməlidir-

lər. Şagirdlərin bir hissəsində mətn üzərində 

müstəqil işləmək bacarığı, digərində – qramm-

atik qaydalara dair biliklər, üçüncüdə – oxu tex-

nikası, dördüncudə isə sual qurmaq bacarığı və s 

möhkəmləndirilməlidir. 

Bu təlim prosesində, şagirdlərlə aparılan 

fərdi işin xüsusiyyətlərindən irəli gələn nəzarət 

bacarığı da özünəməxsus şəkildə formalaşır. 

Kollektiv iş prosesinə baxdıqda görürük ki, 

onun spesifikası – təlim tapşırığının kollektiv 

həlli, birgə iş, qarşılıqlı kömək, qarşılıqlı yoxla-

ma – nəzarət və qarşılıqlı nəzarətin formalaşdı-

rılmasına əsas verir və bu da, öz növbəsində 

özünənəzarətin inkişafına kömək edir. 

Fərdi iş prosesinə münasibətdə isə bu və-

ziyyət tamamilə başqadır. Bu iş qarşılıqlı nəza-

rəti kənarlaşdırır, yəni yoldaşının icra etdiyi 

təlim fəaliyyətinə nəzarət şagirdin özünənəzarə-

tinə istiqamətlənir, ona kömək edir və onu inki-

şafın daha yüksək pilləsinə qaldırır. 
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Özünənəzarətin didaktik əsaslarının for-

malaşdırılmasını tədqiq edərək A.S. Lında qeyd 

edir ki: ―Fərdi özünənəzarət əsas və ən mürək-

kəb formadır. Hər bir şagird onu müstəqil yerinə 

yetirir. Məhz bu cür yoxlama sərbəst işin vacib 

elementidir, onun keyfiyyətli həllinin əsas şərti-

dir‖ [3]. 

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, bu iş prosesi 

müəllimlər üçün müəyyən çətinliklər yaradır. 

Şagirdin fərdi xüsusiyyətlərini, bu və ya digər 

tədris materialını qavramaq imkanlarını öyrənə-

rək müəllim, mümkün qədər təlim fəaliyyətində 

şagirdin səhvlərini və qeyri-müəyyənliyini ara-

dan qaldırmalı, fərdi iş əsasında onun təlim fəa-

liyyətində müstəqilliyinə nail olmalıdır. 
Problemin aktuallığı. Şəxsiyyətin bütün fəa-

liyyətini və ictimai qarşılıqlı münasibətlərini öz 

şəxsi fəaliyyətləri istiqamətləndirir. Bu fəaliyyətin 

düzgün qiymətləndirilməsi və ona nəzarəti hərtərəfli 

inkişaf etmiş və formalaşmış insanın mühüm xüsu-

siyyəti hesab olunur. Nəzarət və özünənəzarət elə 

bacarıqlardır ki, onun ictimai fəaliyyətə daxil edil-

məsi insanı mümkün səhvlərdən və uğursuzluqlar-

dan sığortalayır. Bu baxımdan da problemi aktual 

hesab etmək olar. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi pedaqoji elmdə ki-

fayət qədər öyrənilməmiş problemin həllinə – kiçik-

yaşlı məktəblilərdə nəzarət və özünənəzarətin forma-

laşmasının didaktik əsasının və metodikasının tədqi-

qinə cəhd etməkdən, uşaqlarla kollektiv və fərdi iş 

prosesində nəzarət və özünənəzarətin formalaşdırıl-

masının yolları və vasitələrinin müəyyənləşdirilmə-

sindən ibarətdir. 

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın 

elmi nəticələrindən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

ibtidai sinif müəllimləri uşaqlarda nəzarət və özünə-

nəzarət bacarıqlarının formalaşdırılması məqsədi ilə, 

habelə valideynlər uşaqların ev tapşırıqlarının yerinə 

yetirilməsi zamanı istifadə edə bilərlər. 
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THE ROLE OF INCOMPLETE FAMILIES IN THE FORMATION OF CHILDREN'S 

IDENTITY 

Xülasə. Natamam ailələr məsələsi aktualdır, çünki əhalinin əhəmiyyətli dərəcəsində ailə-nikah müna-

sibətlərinin təbiətinə xas olan təbii yaşayış şəraitində bəslənməyən natamam ailədən çıxmış fərdlər cəmləş-

mişdir. Bunlar atasız (və ya anasız) uşaqlar, öz ailələri olmayan və valideynləri ilə yaşamağa davam edən or-

tayaşlı şəxslərdir. Bu vəziyyət çoxları üçün həyatın maddi tərəfini nəinki çətinləşdirir, həm də onları xoşbəxt 

bir evliliyin verə biləcəyi tam mənəvi həyatdan məhrum edir. 

Açar sözlər: ailə, natamam, şəxsiyyət, metodika 

Резюме. Проблема неполных семей актуальна, поскольку значительную часть населения сос-

тавляют выходцы из неполных семей, не подпитываемые естественными условиями жизни, присущи-

ми характеру семейно-брачных отношений. Это дети без отца (или матери), люди среднего возраста, 

которые не имеют собственных семей и продолжают жить с родителями. Для многих такая ситуация 

не только усложняет материальную сторону жизни, но и лишает их полноценной духовной жизни, 

которую может обеспечить счастливый брак. 

Ключевые слова: семья, неполноценность, личность, методология. 

Summary. The issue of incomplete families is relevant, as a significant proportion of the population is 

made up of individuals from incomplete families who are not nourished by the natural living conditions 

inherent in the nature of family-marriage relations. These are fatherless (or motherless) children, middle-

aged people who do not have their own families and continue to live with their parents. For many, this 

situation not only complicates the material side of life but also deprives them of the full spiritual life that a 

happy marriage can provide. 

Keywords: family, incomplete, personality, methodology 

Ədəbiyyatda və gündəlik həyatda ailə hə-

yatının bu cür formalarına natamam ailələr deyi-

lir. "Natamam ailələr" termini dedikdə tənha va-

lideynin azyaşlı uşağı (uşaqları) ilə tək yaşaması 

və tənha valideynin uşağı (uşaqları üçün) əsas 

məsuliyyəti özünün tək olaraq daşıması nəzərdə 

tutulur. Sadə dildə desək, natamam ailələr, tək 

valideynli (daha çox ana) və bir uşaqdan (uşaq-

lardan) ibarət olan ailələrdir. Natamam ailələri 

müxtəlif əlamətlərə görə təsnif etmək olar: onla-

rın yaranma səbəbləri, valideynin cinsi, qurulu-

şu (uşaqların sayı, onlarla birgə yaşayan qohum-

larının olması və ya olmaması), ikinci validey-

nin uşağın (uşaqların) tərbiyəsində iştirakı və iş-
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tirak dərəcəsi, ailənin yaşam dövrünün mərhələ-

si (həm valideynin yaşı, həm də uşaqların yaşı 

ilə müəyyən edilir). 

Natamam ailələri, onların yaranma səbəb-

ləri daha dolğun xarakterizə edir. Xüsusi ədə-

biyyatda, bu səbəblərdən asılı olaraq, natamam 

ailələrin aşağıdakı növləri fərqləndirilir: 

– valideynlərin boşanması nəticəsində ya-

ranan natamam ailələr; 

- nikahdan kənar övladın doğulması nəti-

cəsində yaranan natamam ailələr; 

– valideynlərdən birinin ölümü nəticəsin-

də yaranan natamam ailələr; 

– valideynlərin itirilməsi (ölüm, valideynlik

hüququndan məhrum etmə, sərxoşluq, həbsxanada 

cəza çəkən valideynlər) və qohumlarından birinin 

uşaqlar üzərində qəyyumluq hüquqlarının 

qeydiyyatı nəticəsində yaranan digər natamam 

ailələr və genişlənmiş natamam ailələr (va-

lideynsiz bacı və qardaş, nənə, baba və nəvələr). 

Sonuncu vəziyyətdə, ən çox rast gəlinən hallar 

uşaqların nənə və babaları - təqaüdçülər tərəfindən 

himayəyə götürülməsi hallarıdır.(3, 101) 

Qədimdən bəri valideyn evi ata evi adlan-

dırılır, bu ifadədə atanın uşağın şəxsiyyətinin 

tərbiyəsində və formalaşmasında mühüm rolunu 

təyin edən dərin bir məna var. Müasir psixoloji 

tədqiqatlar sübut etdi ki, ailədə təkcə atanın 

deyil, hər şeydən əvvəl kişinin olmaması uşağın 

zehni inkişafında geriləmələrin və natamamlığın 

əsas səbəbidir. 

Natamam ailələrdə kişinin olmaması aşa-

ğıdakı hallar ilə özünü göstərir: 

– intellektual sferanın inkişafının pozul-

ması (şifahi inkişaf səbəbindən uşağın analitik 

və məkan qabiliyyətləri zərər görür);  

– oğlan və qız uşaqlarının cinsi identifika-

siya prosesinin yetərincə aydın həyata keçiril-

məməsi;  

– qarşı cinslə ünsiyyət bacarıqlarının yeni-

yetmələrə öyrədilməsində rast gəlinən çətinliklər; 

– anaya həddindən artıq, patoloji bağlılı-

ğın formalaşması. 

Uşağın intellektinin hərtərəfli inkişafı 

üçün onun mühitində, erkən uşaqlıqdan başlaya-

raq hər iki düşüncə növünün - həm qadın, həm 

də kişi düşüncələrinin qarşılıqlı təmasda olması 

çox vacibdir. Ailədə atanın olmaması, nə ilə əla-

qəli olursa olsun, həm oğlan həm də qızlarda 

onların intellektual qabiliyyətlərinin inkişafına 

mənfi təsir göstərir. 

Natamam ailədə böyüyən uşağın inkişafı 

ilə əlaqəli digər bir vacib psixoloji problem, cin-

siyyət identifikasiyasının pozulması, cinsi (gen-

der) davranışın formalaşmamasıdır. Cinsin itiril-

məsi və ya formalaşmaması insanin şəxsiyyəti-

nin bütün inkişafında dərin dəyişikliklər yaradır. 

Kişilərin və qadınların spesifik cinsi psixoloji 

keyfiyyətlərinin inkişafında ən böyük rol ataya 

məxsusdur. 

Uşağın həyatının ilk aylarında ata oğlan 

və qızla fərqli şəkildə oynayır və bununla da on-

ların cinsiyyətlərini formalaşdırmağa başlayır. 

Uşaqların həyatlarının ilk beş ilində oğlanda ki-

şilik xüsusiyyətlərinin inkişaf edir və qızlarda 

gələcək heteroseksual münasibətlərin qurulması 

formalaşır. Buna səbəbdən də uşaq bu dövrdə nə 

qədər atasız yaşayarsa, o qədər cinsi identifika-

siyanın çətinlikləri ortaya çıxa bilər və heç bir 

başqa kişi atanı əvəz edə bilməz.  

Uşaqlar məktəbəqədər yaşda bu və ya 

digər psixososial rolu daha uğurlu mənimsəyir-

lər: oğlanlar 5-7 yaş, qızlarda bu dövr daha 

erkən 3-8 il təşkil edir. Valideynlərin təsiri altın-

da, 3-6 yaş arasında valideynlərin təsiri nəticə-

sində uşaqda müəyyən bir cinsə aid olma fikri 

formalaşır, bu da kişi və ya qadın kimi onların 

şəxsiyyətinin formalaşmasının bütün sonrakı ge-

dişatına çox böyük təsir göstərir.(1, s. 78) 

Yalnız anaları tərəfindən böyüdülən oğ-

lanlarda şifahi təcavüzkarlıq, qızlara xas xarak-

ter olan oyun və fəaliyyətlərə üstünlük vermə və 

ya əksinə, şişirdilmiş kişi davranışının asılı bir 

xarakter ilə birləşməsi ilə xarakterizə olunan 

"kompensatorçu kişilik" kimi xarakterlər inkişaf 

edir. 

Qız övladının inkişafında da ata mühüm 

rol oynayır. Qız övladı üçün ata bir nömrəli 

adamdır, onun xasiyyəti, davranışı, münasibət 

nüansları bəzən qeyri-şüuri səviyyədə qızın yad-

daşına həkk olunur və gələcəkdə kişilərlə müna-

sibətində bir model rolunu oynayır. Bir qız övla-

dının böyüdülməsində kişi təsirinin çatışmazlığı 

gələcəkdə onun bir qadın kimi inkişafını əhə-

miyyətli dərəcədə çətinləşdirir, içindəki cinsi 

əlaqə ünsiyyətinin formalaşmasını çətinləşdirir 

və sonradan şəxsi və ailə həyatına mənfi təsir 

göstərir. 
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Ailədə bir atanın və ya onu əvəz edən bir 

şəxsin olmaması oğlanların kişi kimi şəxsiyyəti-

nin inkişafına təsir göstərir. Gələcəkdə atası ilə 

kifayət qədər ünsiyyət imkanından məhrum olan 

oğlanlar çox vaxt ata vəzifələrini necə yerinə 

yetirməyi bilmirlər və bununla da uşaqlarının 

şəxsi inkişafına mənfi təsir göstərirlər. 

Atasız tərbiyə olunan oğlanlar ya qadın 

davranış tərzini qəbul edirlər, ya da onlarda 

qadın davranışı ilə antaqonist olaraq tərs mütə-

nasib olan təhrif olunmuş kişi davranışı təsəvvü-

rü yaranır. Hər iki vəziyyətdə də aqressiv, 

kobud, sərt və qəddar olan kişi davranışı barədə 

vulqar bir düşüncəyə malik olur. Bu cür oğlan-

lar tez-tez daha az yetkin və daha az həvəsli 

olurlar, özlərini kifayət qədər himayəli hiss et-

mirlər, təşəbbüskar və balanslı olmurlar, daha 

çox kövrək olurlar. 

Uşaqlıqda kişi təsirinin çatışmazlığı oğlan 

uşaqlarında adekvat cinsi rolun inkişaf etməsinə 

maneçilik törədə bilər və homoseksuallığın inki-

şafının səbəblərindən biri kimi xidmət edə bilər. 

Beləliklə, cinsi identifikasiya prosesi, yəni 

uşağın cinsiyyətini dərk etməsi və müəyyən bir 

cinsə xas olan psixoloji davranış xüsusiyyətləri-

ni əldə etməsi, ailənin tərkibi və ana və ya ata-

nın uşağın həyat və dəyərlərinin formalaşmasına 

təsirindən çox asılıdır. Məhz ailə tərbiyəsi şərai-

tində uşaqlar, fərdi davranışla bağlı ilk təcrübə-

yə yiyələnirlər, müxtəlif vəziyyətlərə emosional 

reaksiya verməyi öyrənirlər, təbii və sosial dün-

yanı dərk etmək üzrə təlim keçirlər, həyatlarının 

təşkil etməyi öyrənirlər və şəxsiyyətlər arası və 

həmcinslər arası münasibətdə səmərəli iştirak 

edirlər. 

Natamam ailələrdə ana ana tərbiyəsinin 

ifratı erkən uşaqlıq dövründə uşağın şəxsiyyəti-

nin deformasiyasına səbəb ola bilər. Tam bir ai-

lədə ana, əlverişli bir ailə mühitini, inam və 

emosional yaxınlığı qoruyaraq, tam bir ailədə 

emosional bir fon yaradırsa, ata normativ nəza-

rət funksiyalarını yerinə yetirir və davranışı tən-

zimləyir.(4, 178) 

Natamam ailədə yuxarıda sadalanan bütün 

funksiyaların yerinə yetirilməsi anaya tapşırılır 

və o da heç də həmişə bunun öhdəsindən gəlmə-

yi bacarmır. Belə ailələrdə ana tərbiyəsinin ifra-

tından ilk növbədə oğlanlar əziyyət çəkirlər. 

Natamam ailələrdə ana tərbiyəsinin ən çox 

yayılmış xüsusiyyətlərindən biri, ana tərəfindən 

oğulun həddən artıq himayə edilməsidir. Oğlunu 

həyatın çətinliklərindən, məsuliyyətlərindən və 

risklərindən qorumaq istəyərkən analar çox vaxt 

uşaqlarının iradəsini iflic edir və oğlanlarının 

kişi xarakterində böyüməsinə mane olurlar. Nə-

ticədə, ananın hiper himayəsi, oğul və ananın 

münasibətlərinin ciddi psixoloji mürəkkəbləş-

məsinə səbəb ola bilər, nəticədə onların arasında 

emosional təcrid, nifrət və düşmənçilik yarana 

bilər. 

Heç də həmişə ana ilə oğul arasındakı mü-

nasibətlər oğulun fərdi deformasiyasına səbəb 

olmur. Əgər erkən uşaqlıqdan ana övladına çə-

tinlikləri dəf etmək bacarığını aşılayırsa, müstə-

qilliyini və təşəbbüsünü təşviq edirsə, güclü və 

cəsarətli olmaq arzusunu stimullaşdırırsa, risk 

almaq bacarığını inkişaf etdirirsə, o zaman oğul 

kişi davranış tərzini mənimsəyir və anasının tə-

siri altında inkişaf edir. Bu vəziyyətdə ana ömrü 

boyu oğlu üçün etibarlı bir dost olacaqdır. 

Bunlar uşağın şəxsiyyətinin formalaşması-

nın bəzi psixoloji növlərinin xüsusiyyətləridir ki, 

bu da natamam ailələrin bütün növlərinə xasdır. 

Eyni zamanda, natamam ailənin hər növü, uşağın 

zehni və fərdi inkişaf prosesinə təsir ilə əlaqəli 

özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. 

A.S. Spivakovskayanın (2000) qeyd etdiyi 

kimi, analar atanın olmamasının atanın rolunu 

tərbiyədən tamamilə kənarlaşdırdığını düşün-

məklə səhv edirlər. Bütün tənha analar tam şə-

kildə dərk etməlidirlər ki atanın olmaması bu və 

ya digər şəkildə tərbiyəyə təsir göstərəcək. 

Atasız böyüyən uşaqların ailə tərbiyəsində 

A.S. Spivakovskaya üç növ münasibəti ayırd edir. 

Birinci növ, ananın heç vaxt atadan bəhs 

etməməsi və tərbiyəni atanın heç olmaması kimi 

qurması meyli ilə təyin olunur. Bu üslub yalnız 

uşağın həqiqətən atasını tanımadığı və ananın 

uşağın dünyaya gəlməsi və gələcək tərbiyəsi ilə 

bağlı bir qərar qəbul etdiyi bir vəziyyətdə uyğun 

hesab edilə bilər. Ancaq belə bir vəziyyətdə 

belə, ana uşağa başa düşə biləcəyi zaman müəy-

yən izahlar verməlidir və ana uşağa təqdim olu-

nan izahatları nə qədər tez verərsə, bir o qədər 

yaxşıdır. 

İkinci növ davranış, ananın atanı dəyərdən 

salması cəhdləri ilə xarakterizə olunur. Bu və-

ziyyətdə, ana ata haqqında müsbət təəssüratları 

uşaqlıq xatirələrindən silməyə çalışır, bütün 

gücü ilə uşağını atanın pis bir insan olduğuna 
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inandırmağa çalışır, bu səbəbdən də ailə yarım-

çıq qalır. Belə bir tərbiyə mövqeyi hər şərtdə əl-

verişsiz hesab edilməlidir. Uşaq atasını tanımır-

dısa və ya onu xatırlamırsa, ananın ona qarşı 

mənfi münasibətini ədalətsiz olaraq təfsir edə 

bilər. Üstəlik, uşaqlar belə bir ailədə böyüdükcə 

anaya daha çox hörmət və qiymət vermək əvəzi-

nə, ona tənqidi baxmağa və bəlkə də atasının ol-

maması üçün anaya küskünlük bəsləməyə başla-

yırlar. Daxili ziddiyyətlər belə ortaya çıxır, xü-

susilə natamam olan ailə üçün çox lazımlı olan 

uşaqla ana arasındakı münasibət belə pozulur. 

Atasız böyüyən ailələr üçün xarakterik 

olan üçüncü növ tərbiyə, ən ağlabatan və əlve-

rişli tərbiyə növüdür, bu tərbiyədə uşaqlarda ata 

obrazı müəyyən üstünlüklərə sahib olan bir 

insan kimi yaradılır, eyni zamanda mənfi və zəif 

tərəfləri də göstərilir. Bu, ana üçün ən çətin 

mövqedir, lakin uşaq böyütmək üçün ən müva-

fiq mövqedir. Anadan fövqəladə dözümlülük, 

özünü idarə etmə, dərhal duyğularını boğmaq 

bacarığı tələb edir. Ana uşaqla münasibətlərdə 

belə bir mövqeyi ardıcıl və şüurlu şəkildə dərk 

edirsə, bu, atanın olmaması ilə əlaqəli tərbiyənin 

əsas çətinliklərini böyük ölçüdə aradan qaldır-

mağa imkan verir (5, s. 121). 

Normal ailədə təbii olan bir çox iqtisadi 

problemlər tək valideynli ailələrdə xüsusi bir 

psixoloji məna kəsb edir. Valideynlər övladları-

nı tədricən ailənin maddi imkanları ilə tanış et-

məklə doğru mövqe seçirlər. Bununla birlikdə, 

bəzi tənha analar kiçik yaşlarından uşaqlarına 

ataları olmadığı üçün uşaqların çox şey ala bil-

məyəcəyi düşüncəsini aşılamağa çalışırlar, 

çünki ailəni yalnız bir ana təmin edir. Bunu 

etmək lazım deyil, çünki uşaq istəklərini məh-

dudlaşdıran əsl səbəbləri hər zaman düzgün 

başa düşə bilməz və digər uşaqlara bənzəməmə-

sini, digər uşaqlardan fərqini hiss edə bilər, öz 

təcrid olunmuş düşüncəsini inkişaf etdirə bilər. 

Bəzən də əksinə, əlverişsiz bir tendensiya 

yaranır, bu tendensiya bəzən açıq şəkildə ifrat 

dərəcəyə çevrilir. Tək ana, öz valideyn vəzifəsi-

ni, uşağının bütün istəklərini yerinə yetirməkdə 

və digər ailələrdə olan hər bir şeylə uşağını 

təmin etməkdə görür. Böyüyən zaman bu cür 

uşaqlar həqiqi qəddarlığa malik ola bilər. Çox 

vaxt tənha analar uşaqlarla keçirdiyi ünsiyyəti, 

onlarda minnətdarlıq hissi aşılamaq, fədakarlıq 

kultu yaratmaq, uşağı dünyaya gətirdiyi üçün 

anaya təşəkkür borclu olduğunu bildirmək kimi 

lazımsız düşüncələrə sərf edir, təbii bir valideyn 

borcu olan sevgi, qayğı üçün minnətdarlıq tələb 

etmək lüzumsuzdur (7, s. 215). 

Qısa nəticələrə yekun vuraraq qeyd etmək 

istərdik ki, valideynlərin tərbiyədəki rolu çoxşa-

xəlidir və erkən uşaqlıq dövründə uşağın şəxsiy-

yətinin formalaşmasına öz təsirini göstərir. Vali-

deynlərdən birinin, məsələn atanın olmaması, 

uşağın zehni inkişafının ciddi pozuntularına, ic-

timai fəaliyyətinin azalmasına, şəxsiyyətin de-

formasiyasına və uşağın cinsi rolunun müəyyən-

ləşdirilməsi prosesinin pozulmasına, həmçinin 

davranış və zehni sağlamlıqdakı müxtəlif po-

zuntulara səbəb olur. 
Problemin aktuallıq Müasir reallıqda, nata-

mam ailə əksər hallarda bir uşaqlı və ya bir neçə 

uşaqlı anadan ibarətdir, yəni əslində analıdır. Bunu 

nəzərə alaraq ana-uşaq münasibətlərinin xüsusiyyət-

lərini və onların uşağın psixoloji və fərdi inkişafının 

təbiətinə təsirini nəzərdən keçirilməsi olduqca aktu-

aldır. 

Problemin elmi yeniliyi. bu tətqiqatın elmi 

yeniliyi uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında nata-

mam ailələrin rolunun artırılması üçün onun imkan-

larının genişləndirilməsi, başlica istiqamətlərin mü-

əyyənləşdirilməsi, istifadə olunan psixoloji vasitələ-

rinin metodik sistemində tətbiqinin elmi-metodoloji 

əsaslarinin yaradilmasi və inkişafi üçün təkliflərin 

hazırlanmasindan ibarətdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Bu tədqiqa-

tın əsasında uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında na-

tamam ailələrin rolu sahəsində hansı dəyişikliklərin 

baş verəcəyi öyrənilir. 

 

Ədəbiyyat: 

1. Адлер А. Понять природу человека. — СПб.: «Академический проект», 2007. 

2. Арнаутова Е.П. Стабильность семьи, основанной на повторном браке // Семейная психоло-

гия и семейная психотерапия, 2017, № 2 

3. Вассерман И.И., Горьковая И.А., Ромицына Е.Е. Психологическая методика «Подростки о 

родителях» и ее практическое применение. М.: Фолиум, 2005. 



UĢaq Ģəxsiyyətinin formalaĢmasında natamam ailələrin rolu 

79 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №1, 2021 

4. Г.В. Акопов. Формы осознания и проявления бессознательного в родительских отноше-

ниях. // Социальные инновации. Защита детства // Журнал фонда «Развитие социальных инноваций». 

http://www.socin.ru 

5. Даниленко О.В. Некоторые аспекты социально-психологической поддержки детей из не-

полных семей // Социальная работа с детьми и подростками группы риска/ под. ред. А.А.Реана. — 

СПб.: Благотворительный некоммерческий фонд «Здоровое будущее», 2010, с.71 

6. Соколова Е.Т., Ильина С.В. Роль эмоционального опыта жертв насилия для самоидентич-

ности женщин, занимающихся проституцией // Психологический журнал, 2010, № 5, с.70-81. 

7. Кошелев А.Д., Шаграев О.А., Корнеев Т.В. Психология семейных отношений:

Учеб.пособие для студентов вузов. М.: Академия, 2008, 360 с. 

E-mail: parvana.huseynova88@gmail.com 

Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. H.Ə. Əlizadə 

ped.ü.elm.dok., prof. L.N. Qasımova 

Redaksiyaya daxil olub: 23.02.2021 



Pərviz Nazir oğlu Quliyev 

80 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 1, 2021 

UOT 159.9 

Pərviz Nazir oğlu Quliyev, 
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının İdmanın oyun növləri kafedrasının 

baş müəllimi 

ĠDMAN KOMANDASI ĠCTĠMAĠ PSĠXOLOGĠYANIN TƏDQĠQAT OBYEKTĠ KĠMĠ 

Парвиз Назир оглу Гулиев, 
старший преподаватель кафедры Спортивные игры 

Азербайджанской Государственной 

Академии Физической культуры и Спорта  

СПОРТИВНАЯ КОМАНДА КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Parviz Nazir Guliyev, 
senior lecturer of the department of Sports games at 

Azerbaijan State Academy of Physical Culture and Sports 
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Xülasə. Məqalədə qeyd olunur ki, idman qrupu məşqçi, təlimatçı, hakimin nəzarəti altında həyata ke-

çirilən idman fəaliyyətinin ümumi məqsədləri ilə birləşdirilmiş ən azı iki nəfərdən və 25 nəfərdən çox olma-

yan bir qrup hesab edilməlidir. Bu fəaliyyət vaxt, cins, yaş, qaydalar və normalarla tənzimlənən yüksək fərdi 

və komanda nəticələrinə nail olmaq üçün fərdi və birgə fiziki cəhdlərlə xarakterizə olunur. Üstəlik, fəaliyyə-

tin məqsədi – yüksək fərdi və komanda nəticələrinin əldə edilməsi idman təşkilatı və ya cəmiyyət üçün ümu-

mi məqsədə zidd olmamalıdır. 

Açar sözlər: məşqçi, idmançı, komanda, psixologiya, idman qrupu 

Резюме. В статье повествуется о том, что спортивную группу следует рассматривать как груп-

пу от двух до 25 человек, объединенных общими целями спортивной деятельности, проводимой под 

руководством тренера, инструктора, судьи. Эта деятельность характеризуется индивидуальными и 

совместными физическими усилиями для достижения высоких индивидуальных и командных резуль-

татов, регулируемых временем, полом, возрастом, правилами и нормами. Помимо этого, цель дея-

тельности - достижение высоких индивидуальных и командных результатов - не должна противоре-

чить общей цели спортивной организации или общества.  

Ключевые слова: тренер, спортсмен, команда, психология, спортивная группа 

Summary. The article tells that a sports group should be considered as a group of two to 25 people, 

united by the common goals of sports activities conducted under the guidance of a coach, instructor, judge. 

This activity is characterized by individual and joint physical efforts to achieve high individual and team 

results, regulated by time, gender, age, rules and norms. In addition, the goal of the activity - the 

achievement of high individual and team results - should not contradict the general goal of a sports 

organization or society. 

Keywords: coach, athlete, team, psychology, sports group 

Yüksək mənəvi və əxlaqi atmosferin yara-

dılması məsələsi, bütün sahələrində olduğu kimi 

idman fəaliyyəti üçün də zəruridir. İdman kol-

lektivində yaxşı ictimai-psixoloji iqlim yarat-

maq, yalnız idman meydançasında müvəffəqiy-

yət əldə etmək deyil, həmçinin öz aralarında 

şəxsiyyət kimi həmahəng olan üzvlərdən ibarət 

komanda yaratmaq, kollektivdə düzgün münasi-

bətlər qurmaq böyük məharət və pedaqoji fəa-

liyyət tələb edir. 
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Münasibətlərin formalaşmasının ictimai-

psixoloji əsaslarını, münaqişəli vəziyyətlərin ya-

ranma və normallaşmasını bilmək, idman ko-

mandasını idarə etmək məşqçiyə bütün kollekti-

vin fəaliyyətini daha effektiv etməyə kömək edir. 

Qarşılıqlı münasibətlərə onların amillərini 

şərtləndirən nöqteyi-nəzərdən baxaraq, faktiki 

materialın az olduğunu qeyd etmək lazımdır. 

Ancaq bu problemin ətraflı müzakirəsinə mane 

olmamadan. daha intensiv və hərtərəfli tədqiqat-

lara təkan verir. İndi etiraf etmək lazımdır ki, 

idmanın xüsusilə ictimai psixologiyası sahəsin-

də işləyən psixoloqlar, məşqçilər qarşısında 

borcludurlar. İdman yarışlarında nəticələrin art-

ması hal-hazırda böyük həyəcan və enerji sərf 

etməklə əldə edilir. Həm də bu yalnız idmançıya 

deyil, məşqçi və komanda yoldaşlarına da aid-

dir. Komandada münasibətlər gərginləşdikdə, 

ictimai-psixoloji iqlim münaqişələrlə, qarşılıqlı 

iddialar və s. ilə xarakterizə olunduqda çətınlə-

şır. Tətbiqi elm kimi idmanın sosial psixologi-

yasının məqsədi bu problemin həllində öz yeri 

və vəzifəsini tapmaqdır. 

Müəyyən ictimai-psixoloji qanunauyğun-

luqlar nə qədər tez məşqçilər dərəcəsindən mə-

nimsənilsə, işdə xidmətə alınsa, əldə edilmiş 

məlumatlar praktik nəticədə bir o qədər tez real-

laşacaqdır. 

İdmanın ictimai psixologiyasında idman 

qrupu anlayışı 

Xarici psixoloq və sosioloqların fikrincə, 

kiçik qrupların öyrənilməsinə maraq, bir tərəf-

dən, demokratik davranışın və müxtəlif etik hə-

dəflərin təcəssüm etməsinə onların potensial im-

kanı, digər tərəfdən sosiometrik texnikanın ya-

ranması, sosial hadisələrə riyazi anlayışların tət-

biqi ilə izah olunurdu.  

Bu və başqa səbəblər bu istiqamətdə işlə-

rin o qədər genişlənməsinə gətirib çıxardı ki, hal 

hazırda o bir sıra inkişaf etmiş ölkələrinin psixo-

logiyasında ana xətlərdən biri oldu. Bunu demək 

kifayətdir ki, indi xarici ictimai psixologiyada 

iki yüzdən çox müəyyən kiçik qrup nəzərə alınır 

və bunların da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

qrup qarşılıqlı şəkildə bir-birinə təsir edən iki və 

ya daha çox fərddən ibarətdir (bu qarşılıqlı təsi-

rin tipindən və müddətindən asılı olmayaraq). 

Kiçik qrupları xarakterizə edərkən psixo-

loqlar fərqli metodoloji mövqelərdə dayanırlar. 

Kiçik qrupların mövcudluğunda aparıcı faktor-

lardan biri kimi qarşılıqlı təsir amilini inkar et-

mədən, onlar bu fenomenin təyini zamanı hədəf, 

norma, dəyərləri əsas götürürlər. Söylənilənlərə 

aid nümunə "İctimai psixologiya" dərsliyində 

verilmişdir, burada qrup "dərk edilən məqsədə 

çatmaq naminə bir-birinə qarşılıq verən insanla-

rın birliyi" kimi səciyyələnir. Almaniya sosio-

loqları da qrupa analoji mövqedən yanaşırlar. 

Onlar qrupu "qrupun fəaliyyəti nöqteyi-nəzərin-

dən mühüm normaların aparıcı olduğu insan bir-

liyi" kimi izah edirlər. 

İdman qrupu kiçik qrupların növlərindən 

biridir. Onların qohumluğu bir çox xüsusiyyət-

ləri (qrupların həcmi, formal və qeyri-formal 

strukturların mövcudluğu, kiçik qrupların əla-

mətləri və s.) vurğulayır. 

Ancaq "idman qrupu nədir" sualında tam 

şəkildə aydınlıq yoxdur. Bundan başqa, bu feno-

menin hər hansı bir tərifi yoxdur, hərçənd ədalət 

naminə demək lazımdır ki, araşdırmaların birin-

də 2 nəfərdən az olmayan, birgə idman fəaliyyə-

ti və ya boş vaxtın birgə keçirilməsi üçün birləş-

dirilmiş qrupu idman qrupu hesab etməyi təklif 

edir. Müəllifin fikrincə, bu tərif olduqca müxtə-

lif qrupları əhtə edir və bunlar arasında qrupla-

rın (turistlər, şahmatçı-həvəskarlar və s.) aktiv 

istirahətini təşkil etmək məqsədi daşıyan, qay-

daya uyğun şəkildə keçirilən və fiziki gərginlik 

tələb edən qruplar da vardır. Qeyd edilir ki, fizi-

ki çatışmazlığı təmin etmək, hipodinamiyanın 

nəticələrini aradan qaldırmaq, sağlamlığı möh-

kəmlətmək məqsədi daşıyan insan birləşmələri 

yüksək nəticələr əldə etməyə istəyi olan idman 

qruplarının əsas tələblərinə cavab vermir və 

buna görə də idman qrupu hesab edilə bilmirlər. 

Göründüyü kimi, idman qrupu məşqçi, tə-

limatçı, hakimin nəzarəti altında həyata keçiri-

lən idman fəaliyyətinin ümumi məqsədləri ilə 

birləşdirilmiş ən azı iki nəfərdən və 25 nəfərdən 

çox olmayan bir qrup hesab edilməlidir. Bu fəa-

liyyət vaxt, cins, yaş, qaydalar və normalarla 

tənzimlənən yüksək fərdi və komanda nəticələ-

rinə nail olmaq üçün fərdi və birgə fiziki cəhd-

lərlə xarakterizə olunur. Üstəlik, fəaliyyətin 

məqsədi – yüksək fərdi və komanda nəticələri-

nin əldə edilməsi idman təşkilatı və ya cəmiyyət 

üçün ümumi məqsədə zidd olmamalıdır. 

Bu baxımdan idman qruplarını və bədən 

tərbiyəsini ayırmaq lazımdır. Məşğələ, qayda, 

norma, fiziki cəhdlərlə və yuxarıdan nəzarətin 
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tənzimlənməsinə baxmayaraq, sonuncuların fəa-

liyyəti böyük idmanda olduğu kimi yüksək şəxsi 

və ya komanda nəticələrinin əldə edilməsinə yö-

nəlməyib. Bədən tərbiyəsi qrupları sağlamlığı 

yaxşılaşdırmaq, zehni və fiziki yorğunluqları 

aradan qaldırmaq, zehni balansı və yaxşı əhval-

ruhiyyəni bərpa etmək məqsədi daşıyır.  

İdman qruplarının strukturu. 

İdman qrupu sosial formalaşmada struktu-

runa görə son dərəcə mürəkkəbdir və bir sıra in-

frastrukturlardan ibarətdir: dərəcə və ya iyerar-

xiya, rol, ünsiyyətlər, qarşılıqlı təsirlər, tabe et-

mələr, şaquli şəkildə şəxslərarası münasibətlər 

("məşqçi — idmançı"), horizontal şəkildə şəxs-

lərarası münasibətlər ("idmançı – idmançı"), bir-

ləşmə və uyğunlaşmalar və s. İdman qruplarının 

strukturunu öyrənərkən, bu alt quruluşların qar-

şılıqlı təsir və qarşılıqlı münasibətlərini nəzərə 

almaq lazımdır. Ümumiyyətlə, idman qrupları-

nın da aid edilə bildiyi sosial struktur "sosial sis-

temin elementləri arasında sabit və ardıcıl əlaqə-

lərin şəbəkəsi" kimi başa düşülür. Bu məntiqdən 

sonra bir idman qrupunun strukturu nisbətən 

qaydaya salınmış və optimal şəkildə bir-birinə 

bağlı infrastruktur şəbəkəsi (dərəcə, rol, şəxslər-

arası və s.) kimi müəyyən edilə bilər. Bu infra-

strukturların hər biri və idman qrupunun struk-

turu bütövlükdə formal və qeyri-formal şəkildə 

bölünür, çünki bu strukturlar formal və qeyri-

formal qrupların əsasını təşkil edir.  

Komandada münasibətlərin formal struk-

turu qarşılıqlı təsirin və bu fəaliyyətdə komanda 

üzvlərinin qarşılıqlı əlaqələri prosesini tənzimlə-

yən ali təşkilatların göstərişləri və məşqçi tələb-

ləri sayəsində tədris-təlim və yarış fəaliyyəti 

prosesində yaradılır. Güman edilir ki, komanda-

nın üzvləri tərəfindən qaydalara və təlimatlara 

ciddi riayət olunması onların şəxsi ehtiyacları-

nın və məşqçinin, ali təşkilatların ehtiyaclarının 

təmin olunmasına zəmanət verir. Bununla yana-

şı, bir komanda olan formal təşkilatı uğurla for-

malaşdırmaq üçün, onun strukturuna müəyyən 

bir "tolerantlıq", səmimiyyət, qarşılıqlı hörmət, 

ümumi maraq və ehtiyaclara əsaslanan əlaqələ-

rin inkişafı üçün "azadlıq dərəcəsi" daxil olmalı-

dır. Bu tənzimlənməyən, birdən birə yaranan 

münasibətlər, davranış və hərəkətin normaları 

psixologiyada qeyri-formal münasibətlər və ya 

əlaqələrin qeyri-formal strukturu adını aldı. F. 

Rotlisberqerin sözlərinə görə, "qeyri-formal bir 

təşkilat formal qurum tərəfindən təmsil olunma-

yan və ya qeyri-adekvat şəkildə təmsil olunan 

təşkilat üzvləri arasında mövcud olan zəruri 

şəxsi münasibətlərə aiddir".  

Formal bir təşkilatın (xüsusilə qeyri-for-

mal) əsas xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, o, 

fərdlərin bir qrupda birləşməsini təmin edir, 

şəxsi əlaqə üçün əsas yaradır. Eyni zamanda, o, 

bu əlaqələrin tezliyi, sıxlığı və varlığının keyfiy-

yətini tənzimləyir. Burada qeyri-formal bir təş-

kilatın inkişafı ilə əlaqədar formal təşkilatın 

məhdudlaşdırıcı funksiyası təzahür edir. Belə 

"karantin" tədbirləri həmişə müvəffəqiyyət qa-

zanmır, çünki bəzən əlaqələrin qeyri-formal 

strukturu demək olar ki, tamamilə formal ilə 

uyğun gəlir, hətta üst-üstə düşür, aparıcı da olur. 

Belə hallarda "məşqçi-idmançı" münasibətlərin-

də, intizamda subordinasiyanın pozulması, dav-

ranışın kritik qiymətləndirilməsində azalma, öz 

hərəkətlərinə şəxsi məsuliyyət ilə xarakterizə 

olunan formal strukturun "məhvi" müşahidə edilir. 

Qrup həlli üçün yaradıldığı məsələlərə cavab ve-

rməyi dayandırır, məhdud bir dairənin, korpora-

siyanın hədəflərinə nail olmaq vasitəsinə çevrilir. 

Əgər qrupun üzvləri bütün əlaqə və müna-

sibətlərini rollar və rəsmi statusları nəzərə ala-

raq, yalnız təlimat və qaydalar əsasında qurur-

larsa, onda münasibətlər tezliklə gərginləşəcək-

dir. Emosional hallarin olmaması bir-birinin bir 

çox şəxsi və peşəkar keyfiyyətlərini tanımama-

ğa, əlaqələrin pisləşməsinə və nəhayət münaqi-

şəyə gətirib çıxarır. İki növ – formal və qeyri-

formal – struktur öz aralarında mürəkkəb bir 

nisbət yaradaraq həmişə vəhdət təşkil edir. Bu-

nunla əlaqədar olaraq, bu nisbətin optimallığı 

məsələsi qanunidir, çünki "strukturların müxtə-

lif nisbətləri işə münasibətə və onun məhsuldar-

lığına xüsusi təsir göstərir".  

Təəssüf ki, müəlliflər hansı infrastrukturu 

nəzərdə tutduqlarını dəqiqləşdirmirlər: rəqəm, 

rabitə, qarşılıqlı təsir və ya rol oynayan, əlaqə-

lər, subordinasiya və s. Amma hansı infrastruk-

turdan söhbət getməsinə baxmayaraq demək la-

zımdır ki, onların tam uyğunluğu və ya təsadüfi-

liyi nadir həyat hadisəsidir. 

Formal strukturun formalaşması və möv-

cudluğu aşağıdakılardan asılıdır: 

a) məşqçi, komanda rəhbərliyi, ali təşki-

latlar tərəfindən hazırlanmış təlimat, qurğu və 

fəaliyyət proqramı;  
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b) əsas fəaliyyət zamanı idman qrupunda

öz əksini tapmış norma və qaydalar; 

c) qrup üzvlərinin ehtiyacları və səbəbləri;

d) məşqçinin ehtiyacları və səbəbləri;

e) hazırkı vəziyyətin tələbləri;

f) əsas fəaliyyətin perspektivli məqsəd və

vəzifələri. 

Bütün sadalanan amillər daim fəaliyyətdə-

dir və rollar, statuslar, əlaqələr, subordinasiya və 

s. infrastrukturlarına ayrıca və ya ümumi şəkildə

təsir göstərir, formal strukturu dəyişirlər. Həmin 

infrastrukturlar, lakin qeyri-formal sahələrdə ün-

siyyətin formal sferasında qohum infrastruktur-

dakı dəyişikliklərin ardınca dəyişə bilmirlər, 

buna görə də, hansısa bir dövr ərzində və ya dai-

ma formal strukturla uyğun gəlmirlər.  

Strukturun formalaşma müddətindəki fərq 

həm də onunla izah olunur ki, formal sahədəki 

müxtəlif infrastrukturların dəyişdirilməsi tez-tez 

məşqçi tərəfindən planlaşdırılan və nəzarət edi-

lən bir prosesdir və buna görə də daha fəaldır, 

qeyri-formal sahədə idman qrupu üzvlərinin 

fərdi və ictimai-psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla öz-özünə əmələ gəlir və nəticədə mü-

əyyən müddətdən sonra geridə qalır, daha az 

fəaliyyət göstərir. Nümunə olaraq, fərdi oyunçu-

ların və bütün komandanın fəaliyyətinin nəticə-

sini yüksəltmək məqsədilə komandanın rol 

strukturunu və oyun əlaqələrini dəyişdirmək 

üzrə məşqçinin fəaliyyətini göstərə bilərik.  

Formal strukturdakı dəyişikliklərin ko-

mandanın fəaliyyətində də müsbət dəyişikliklə-

rin olmasına imkan yaratmasına baxmayaraq, 

onun bəzi üzvləri (bəzən də bütün komanda) 

keçmiş qeyri-formal şəxslərarası əlaqələri, möv-

cud ierarxik qeyri-formal quruluşu qorumağa 

cəhd edə bilər. Bu da təbii olaraq iki növ struk-

turun uyğunsuzluğuna səbəb olacaqdır. 

Strukturların tam uyğunluğu yalnız az rast 

gəlinməyən deyil, həm də arzu edilməyən hadi-

sədir, çünki kommunikasiyaların və əlaqələrin 

bağlı dairəsini formalaşdırır, "statusların qəti şə-

kildə müəyyənləşmiş vahid iyerarxiyasının", bü-

tövlükdə isə sistemin inkişafdan qalmasına gəti-

rib çıxarır. Qapalı ünsiyyət dairəsi öz növbəsin-

də şəxslərarası münasibətlərdə ünsiyyət əlaqələ-

rində tez-tez qıcıqlanma ilə səciyyələnən "ün-

siyyətdən təngə gəlmək", yoldaşların hərəkət və 

davranışınlarından narazılıq, sıx münaqişələr, 

emosional gərginlik və s. kimi psixoloji hadisə-

lərin yaranmasına imkan yaradır. Görünür ki, 

kollektivin müvəffəqiyyətli fəaliyyəti üçün "bi-

rində ən yaxın, dostluq əlaqələri əlverişlidir, 

başqa birində isə yoldaşlıqda diqqət göstərmə və 

xeyirxahlıq kifayətdir, üçüncüsündə isə yalnız 

hədəfin ümumiliyi lazımdır". Təcrübədə üçüncü 

halı o komandalarda müşahidə etmək olar ki, 

orada insanlar, ümumi məqsədlə və fəaliyyətlə 

birləşdirilmişdir; yalnız qoyulmuş məsələlərin 

icrası zamanı ünsiyyət saxlayır və qarşılıqlı təsir 

edirlər. Onların asudə vaxtı bu kollektivə aid ol-

mayan insanlarla keçir. Tərəflər arasındakı zid-

diyyətlərə baxmayaraq, bu komandaların və ya 

birləşmələrinin çıxışları uğursuz sayılmır. 

Beləliklə, formal və qeyri-formal struktur-

ların uyğunluq tələbləri yerlərin iyerarxiyasının 

möhkəmlənməsinə, qrupun bütün üzvlərinin 

eyni mövqelərdə saxlanmasına gətirib çıxarır və 

bununla heç cürə razılaşmaq olmaz. Göründüyü 

kimi, strukturların ciddi uyğunluğuna yox, aut-

sayderlərin vəziyyətini yüksəltmək, özlərini av-

toritar şəxslər və ya liderlər kimi göstərəcək və-

ziyyətlərin yaranması ilə əldə edilə biləcək opti-

mal nisbət üçün cəhd göstərmək lazımdır. Bu 

proses olduqca çətin və mürəkkəbdir, məşqçi-

dən də böyük bir pedaqoji bacarıq tələb edir, 

buna baxmayaraq məharətlə həyata keçirilə 

bilər. O, idmançı şəxsiyyətinin, xüsusən də atle-

tik qabiliyyətlərinin bariz şəkildə açıqlanmasına 

kömək edir.  

Sonda demək lazımdır ki, qrup fəaliyyəti-

nin səmərəliyi, idman nəticələrinin artması, for-

mal və qeyri-formal strukturların uyğunluğu 

arasındakı nizam asılılığı haqqında mövcud fi-

kirləri diqqətlə öyrənmək lazımdır. Çox güman 

burada hər bir xüsusi qrupda, inkişafının müxtə-

lif mərhələlərində formal və qeyri-formal struk-

turların optimal uyğunluq əmsalı olmasından 

söhbət gedir. 
Problemin aktuallıgı: Məqalə idman koman-

dasında münasibətlər probleminin analizinə həsr 

edilmişdir. Bəzi idman növlərində "məşqçi-idman-

çı", "idmançı-idmançı" münasibətlərində qarşılıqlı 

münasibətlərin formalaşma prinsipləri, onlara ob-

yektiv və subyektiv amillərin təsiri, həmçinin lider-

lik, rəhbərlik stili, şəxslərarası qarşılıqlı təsirin dina-

mikasında uyğunluq kimi ictimai-psixoloji amillərin 

rolu göstərilmişdir. 

Problemin elmi yeniliyi: Hər hansı bir sahə-

də öz üstünlüyünü, nüfuzunu hiss etmə onlara psixo-

loji tarazlıq verir, mənliyi ifadə edən özünə hörmət, 
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özünə güvən təzahür etdirir. Bir sıra tədqiqatlar göstərir 

ki, autsayderlərin özünü qiymətləndirməsi həqiqətən 

liderlərin özünü qiymətləndirməsindən fərqlənmir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti: Komandada 

vəziyyət liderlər üçün əlverişlidir, amma qrupda qar-

şılıqlı təsir yaradaraq, onu tərk etməyərək, kollektiv 

məqsədlərə nail olmağa kömək edərək, ünsiyyətin 

başqa sferalarında, başqa meyarlar üzrə qrupun bir 

çox üzvləri, həmçinin liderlərin üzərində öz bacarıq 

və üstünlüyünü hiss edən autsayderlər üçün tamami-

lə qəbuledilməz və çox zərərlidir. 
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Xüsalə: Bu günlərdə ölkəmizdə davam edən karantin rejimi səbəbiylə online dərslər davam etməkdə-

dir. Bundan əlavə bu dərslərin keçilməsi riyaziyyat fənni kimi texniki fənlərin tədrisində müxtəlif maneələr 

yaradır. Bu maneələrin həllində müəllim və şagirdlərin yeni texnologiyalardan istifadəsi və optimal metodla-

ra müraciət etməsi bu dövrdə vacib bir amildir. 

Açar sözlər : metod, interaktiv, online, texniki, təhsil 

Резюме: Учитывая опасность пандемии ковид 19 в ВУЗ-ах и в средних школах нашей страны 

уроки, занятия проводятся онлайн. Кроме того, прохождение этих уроков создает различные препят-

ствия в преподавании технических предметов, например математики. Для решения аналогичных 

проблем, важным фактором и оптимальным методом являются использование новейших и инноваци-

онных технологий. 

Ключевые слова: метод, интерактив, онлайн, технические, oбразование 

Summary: Nowadays the special quarantine regime is continue in our country. Moreover, teaching 

math and another technical lesson is online classes is not same with physical meeting, that is why teacher and 

students are face with challenges in this case. Also while solving this problem new optimal ways and 

interactive work between students and teacher is important case. 
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Bütün Dünyanı cənginə alan Covid19, Ka-

rona virus bəlası ölkəmizdən də yan keçmədi. 

Bu səbəblə Mart ayının 3-dən ölkəmizdə xüsusi 

karantin rejiminə keçilməsiylə bərabər, məktəb-

lərdə də online təhsilə keçid edildi. Danılmaz 

bir faktdır ki, online təhsilə keçilməsi ilə bəra-

bər, ölkəmizin təhsil sistemində öz yeni və mə-

suliyyətli mərhələsinə qədəm qoydu. Bu mərhə-

lədən uğurlu şəkildə, maksimum səmərə ilə 

çıxmaq üçün isə müəllimlərin və şagirdlərin öh-

dəsinə böyük yük düşür. 

Nəzərə almalıyıq ki, bu vaxta qədər hələ 

demək olar ki, online şəkildə meeting belə etmə-

yən şagird və müəllimlərin bir başa online təhsi-

lə keçidində müxtəlif problemlər yaşanır. Şüb-

həsiz, bəzi texniki fənlərin online tədrisinin sə-

mərəsi, fiziki görüşlərlə keçirilən dərslərin sə-

mərəsi ilə eynilik təşkil etməyə bilər. Riyaziyyat 

fənninin texniki fənlər qrupuna aid olduğunu 

nəzərə alaraq, bu fənnin tədrisində də şagird və 

müəllimlərin müxtəlif növ çətinliklərlə üzləşdi-

yini, eyni zamanda bu çətinliklərin tədris prose-

sinə mənfi mənada təsir etdiyini unuda bilmərik. 

Ancaq bu fakt bizi məsuliyyətdən azad etmir və 

məsuliyyətdən azad etmədiyi kimi online tədri-

sin səmərəsinin artırılması üçün yeni metodlar-

dan istifadəni daha da vacibləşdirir. Optimal va-

riantları birlikdə araşdıraq. 

Təhsilin kökündə, təhsil alanın dərsə olan 

marağı müstəsna rol təşkil edir. Təhsil alan istər 

şagird, istərsə də tələbə olsun bu dəyişilməz bir 

amildir. Şagirdlərin təhsil vaxtı dərsə marağının 

yaradılması üçün dərs prosesinin diqqət çəkən 

bir tərzdə keçirilməsi ən vacib amildir. Bunun 

üçünsə müəllimlərimiz günümüzün texnologiya-

sından istifadədən çəkinməməlidir. Nəzərə alsaq 

ki, riyaziyyata aid yüzlərlə, bəlkə də minlərlə 

yeni app-lər hər kəs üçün əl çatandır və həmin 

app-lərin istifadəsi üçün heç bir maniyə yoxdur. 

Bu proqramların sırf söz yığını olaraq tədrisə 

kömək etməyi müəllimlərin əsas məqsədi olma-

malıdır. Bəzən riyaziyyat məsələlərinin həllinə 

dair müxtəlif tip oyun proqramları şagirdlərin 

evdə öz asudə vaxtlarını əyləncəli və səmərəli 

keçirməsi üçün stimul ola bilər. Həmin oyunlar-

dakı riyaziyyat problemlərinin həllində şagirdlə-

rin bəzən vaxta qarşı, bəzən isə həm yaşıdlarına 

qarşı səmərəli bir yarışda olacağını nəzərə alsaq 

bu proses onlar üçün, həm əyləncəli həmdə öy-

rədici bir prosesə çevriləcək. Bundan əlavə, 

www.Wiziq.com saytının müəllimlərin online 

təhsildə şagirdlərin marağının artırılması haqda 

yazılan məqaləsinə istinad edərək deyə bilərik 

ki, şagirdlər bəzən tədris prosesinə şəxsi araşdır-

malırını da əlavə etməli və onlardan faydalan-

malıdır. Məsələn, hər hansısa bir riyaziyyat mə-

sələsinin mümkün bir həllinin müəllim online 

dərs prosesində şagirdlərə izah edirsə, başqa 

mümkün həll variantlarının olduğunu da şagird-

lərə xatırlatmalı və həmin həllərın araşdırılması 

ilə birlikdə məşğul olmağı şagirdlərə təklif et-

məlidir. Başqa bir variantda isə müəllim məsələ-

nin həllini tam şagirdlərin ixtiyarına verə və elə 

online dərsdəcə müzakirəsinə zəmin yarada 

bilər. Burda əsas məqsəd şagird və müəllimlərin 

arasındakı ünsiyyətin ən azı fiziki görüşlərdəki 

qədər intensivliyini təmin etməkdir. 

Riyaziyyat və ümumiyyətlə texniki fənlə-

rin tədrisində yazaraq öyrətmə metodunun va-

cibliyi danılmazdır. Ancaq online təhsil zamanı 

fiziki lövhələrdən istifadə, demək olar ki müm-

künsüzləşir. Bu vəziyyətdə də texnologiyanın 

imkanları müəllim və şagirdlər üçün zəmin ya-

radır. Məktəblərdə online tədris sisteminin əsa-

sını təşkil edən Microsoft Teams və Zoom kimi 

proqramlar müəllimlərə online lövhələrdən isti-

fadəni mümkün edir. Müəllimlərdə xüsusi ekran 

screen-lərindən əlavə yeni bir pəncərədə online 

lövhələri aktiv edə və həmin lövhələrdə rəqəm-

lərlə sərbəst şəkildə yazaraq əməlləri vizual həll 

edə bilər. Bundan əlavə ditchthattextbook.com 

saytının bu məsələ ilə bağlı yayımladığı ―10 

online whiteboard options for remote learning‖ 

məqalasənin yayımladığı ən mükəmməl metodla 

tanış olmağı müəllimlərə tövsiyə edirik. Bu gün-

lərdə bu prosesi daha da asandlaşdıran və online 

lövhə sistemini dəstəkləyən xüsusi keyboardla-

rın əlçatan olduğunu nəzərə alaraq deyə bilərik 

ki, fiziki lövhələrin yerini online lövhələrlə tam 

və səmərəli şəkildə doldurmaq mümkündür. 

Online dərslərin digər bir mənfi cəhəti, 

bəzən şagirdlərin utancaqlıq və ya başqa amillə-

rin təsiri ilə dərsdə yaranan sualları müəllimlə 

müzakirə edə bilməməsidir. Tədris olunan fən-

nin riyaziyyat kimi suallara açıq bir fənn oldu-

ğunu nəzərə alaraq deyə bilərik ki, hər müzakirə 

olunmayan sual itirilən bir şagird deməkdir. 

Jotform saytının ―How to reach shy students by 

engaging them online‖ yəni çəkingən şagirdlərin 

online dərslərə cəlbi məqaləsində bu məsələnin 

http://www.wiziq.com/
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vacibliyi və sonradan yarada biləcəyi problem-

lərə, unikal şəkildə yanaşılmışdır. Bu zaman 

müəllimlərin üzərinə böyük bir yük düşür. Mü-

əllimlərimiz hər yeni problemin həllindən sonra 

şagirdlərə sualların olub, olmadığını soruşmalı 

lazım gələrsə bunu dəfələrlə təkrar etməlidir. 

Bundan başqa, bəzən dərs prosesinin qaranlıq 

məqamları dərs bitdikdən sonra şagirdlərə agah 

ola bilər. Bu məsələni həll etməyin iki mükəm-

məl yolu var. Birincisi keçilən dərslərin ekran 

görüntülərinin alınaraq şagirdlərin sonradan iz-

ləməsi üçün onların ixtiyarına verilməsi. Hansı 

ki bu haqda geniş məlumatı müəllimlərimiz 

Lesson plans digger saytının ― Recording online 

lesson‖, yəni online dərslərin qeydə alınması ilə 

bağlı məqaləsi ilə tanış olaraq əldə edə bilərlər. 

İkinci optimal variant isə müəllimlərin şagirdlər 

üçün əlavə section-lar təşkil etməsi və onların 

öz suallarını bölüşməyi üçün zəmin yaratmaq-

dır. Həmin görüşlər dərsin intensivliyini və çə-

tinlik dərəcəsini nəzərə alaraq həftədə bir və ya 

iki dəfə keçilə bilər. 

Bütün bu amillərin varlığı danılmaz oldu-

ğu kimi, həlləri də qeyri mümkün deyildir. Yu-

xarıda müzakirə etdiyimiz və etmədiyimiz prob-

lemlərin hər biri əslində həmin dərslərin interak-

tivliyini artırmaq üçün müəllimlərə yeni stimul 

olmalıdır. Unutmayaq ki, riyaziyyat bütün elm 

qapılarının açarıdır və hətta bu qeyri-adi vəziy-

yətdə belə elmlərin qapısının şagirdlərin üzünə 

açıq olması üçün müəllimlərimiz sadalanan və 

ya sadalanmayan bütün mümkün metodlardan 

istifadə etməlidir. Ancaq bu yolla Azərbaycan 

təhsili öz yeni dövrünü uğurla və ən səmərəli şə-

kildə başa vura bilər. 
Problemin aktuallığı: Hazır ki, pandemiya 

dövründə bütün məktəb və universitetlərdə onlayn 

təhsilə keçirilməsi, bu yeni metoda qarşı müəllim və 

şagirdlərdə müxtəlif suallar yaratdı. 

Problemin elmi yeniliyi: Pandemiya dövrün-

dən əvvəlki dövrdə təhsilin yalnız fiziki görüşlərlə 

təşkil edilə biləcəyinə inanan cəmiyyət, bu gün 

online təhsildən faydalanır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Ölkəmizdə 

və dünyada pandemiya dövrünün hələ nə qədər 

davam edəcəyini bilmədiyimizə görə, onlayn təhsi-

lində nə zaman bitəcəyini hələ bilmirik. Bu səbəb-

dən yeni sistemə bələd olunmalıdır. 

Ədəbiyyat: 
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Müasir dövrdə ali texniki məktəblərdə ri-

yaziyyatın nəzəri və praktiki istiqamətlərdə təd-

risinin informasiya kommunikasiya texnologi-

yalarının (İKT) tətbiqi ilə həyata keçirilməsi 

qarşıya bir çox problemlər qoyur. Birinci növbə-

də riyaziyyatın nəzəri və praktik istiqamətlərdə 

modernləşdirilməsi məsələsi qarşıda durur. Ha-

zırda maddi-texniki bazanın, tədris bazasının və 

müəllim hazırlığının vəziyyətinin aşağı səviy-

yədə olması lazımi nəticələrin əldə olmamasına 

səbəb olur. Ali texniki məktəblərdə riyaziyyat 

kursunun müxtəlif nəzəriyyələrində bir-birindən 
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asılı olmayaraq qarşıya bir sıra çətinliklər çıxır, 

hansı ki, bu çətinliklər yeni informasiya texno-

logiyalarının tətbiqi ilə bağlıdır. Yəni mövcud 

infrastrukturlar tədris prosesində bu günün tə-

ləblərinə uyğun deyil. Deməli, ənənəvi infra-

strukturlardan fərqli olaraq yeni informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi ilə müasir dövrün tə-

ləblərinə uyğun nəticəni almaq üçün yeni tədris 

infrastrukturu yaradılmalıdır. 

Ümumtəhsil orta məktəbin riyaziyyat 

kursu ilə ali texniki məktəblərin riyaziyyat kur-

sunun tədrisində varisliyin və əlaqələrin yüksək 

səviyyədə təmin edilməməsi gələcək mütəxəs-

sislərdə riyaziyyat fənninə marağı azaldır. Digər 

tərəfdən müasir riyaziyyatın elementlərinin 

hissə-hissə ali texniki məktəblərin tədris proqra-

mına daxil olması və fənnə ayrılan saatların 

azalması kimi problemlər meydana çıxır. Hansı 

ki, bu problemlərin həlli pedaqogikanın yeni sa-

hələrindən, elektron resurslarından, müəllim ha-

zırlığı kurikulumundan (proqramından) və s. is-

tifadə etməklə öz həllini tapır. 

Ali texniki məktəblərdə əsas məsələlərdən 

biri də riyaziyyatın nəzəri və praktik istiqamət-

lərdə tədrisi zamanı tələbələrə məsələ həllinin 

alqoritmini öyrətməkdir. Bu cür problemlərin 

həllində əsas rol oynayan amil yüksək keyfiy-

yətli müəllimlik peşəsinin formalaşdırılmasıdır. 

İndiki dövrdə ali texniki məktəblərdə riyaziyya-

tın nəzəri və praktik istiqamətlərdə tədrisində 

meydana çıxan dəyişikliklər, yeniləşmələr və 

modernləşmələr onun tədrisinin müasir tələblərə 

uyğun məqsəd və vəzifələrini qarşıya qoyur. 

Buna görə də professor-müəllimlər müasir tə-

ləblərə uyğun innovativ metodlardan istifadə et-

məklə biliklərini möhkəmləndirir, bu isə riya-

ziyyatın nəzəri və praktik istiqamətlərdə tədrisi-

nin modernləşdirilməsində özünü əks etdirir. 

Müasir dövrdə təhsil sistemində aparılan 

islahatlar həm də ali texniki məktəblərdə riya-

ziyyat müəllimləri üçün böyük maraq kəsb edir. 

Çünki müəllimlər bilirlər ki, gələcək mütəxəs-

sislərin bilik və bacarıqları elə səviyyədə olma-

lıdır ki, onlar hər hansı müəssisədə işlədikləri 

zaman özlərini gündəlik dəyişiklik və yeniliklə-

rə uyğun olaraq dəyişdirə bilsinlər. Bu hal isə 

gələcək mühəndislərin dünyagörüşünün forma-

laşmasında və təfəkkürünün inkişaf etməsində 

rol oynayır. 

Texniki ali məktəblərdə riyaziyyatın nəzə-

ri və praktik istiqamətlərdə tədrisində aşağıda 

göstərilənlər öz əksini tapmalıdır: riyaziyyatın 

tədrisinin modernləşməsində meydana çıxan 

problemlərin analizi, araşdırılması və bu prob-

lemlərin hansının İKT tətbiq etməklə həlli yolla-

rının müəyyənləşdirilməsi; İKT-dən istifadə et-

məklə yeni tədris bazasının yaradılması; elek-

tron resurslarından istifadə; İKT-nin tətbiqi ilə 

yeni tədris bazasının modelini yaratmaq; hansı 

məsələ və misalların həllinin kompüterə gətiril-

məsi modelinin qurulması və İKT-nin rolunu 

tədqiq etmək; riyaziyyatın tədris prosesində 

tətbiq olunan İKT-nin proqram təminatını hazır-

lamaq. 

Ali texniki məktəblərdə indiki dövrdə ri-

yaziyyat kursunun müasir tələblərə uyğun tədri-

sinin məqsəd və vəzifələri, məzmunu, innovativ 

metodları, vasitə və formaları və s. yeni yanaş-

malar tələb edir. Bu problemlərin aradan qaldı-

rılması isə müasir tələblərə uyğun yüksək key-

fiyyətli müəllimlik peşəsinin formalaşdırılması-

nı qarşıya qoyur. 

Ali texniki məktəblərdə tələbələrin müasir 

tələblərə uyğun riyazi hazırlığı səriştəli mühən-

dislərin formalaşması kimi aktual bir problemi 

qarşıya qoyur. Yeni müasir texnologiyaların ya-

ranması bütün sahələrdə olduğu kimi həm də 

texnika sahəsində özünü əks etdirir. Buna görə 

də müasir tələblərə uyğun mühəndislərin hazır-

lanmasında İKT-dən istifadə etmək və kompü-

terlərdən istifadənin həyata keçirilməsi müəl-

limlər qarşısında yeni metodik sistemin qurul-

masını qarşıya qoyur. Ali texniki məktəblərdə 

peşə hazırlığı üçün kadrların seçilməsi bir prob-

lem kimi qarşıda durur, buna görə də qeyd edə 

bilərik ki, gələcəkdə səriştəli mühəndislərin ha-

zırlanmasına xüsusi diqqət yetirməklə onlar 

keyfiyyətli bilik, bacarıqlara malik olmaqla 

kompüterlərlə riyazi və texniki məsələlərin həl-

linə tətbiq etməyi bacarmalıdırlar. Deməli, ali 

texniki məktəblərdə riyaziyyat kursunun nəzəri 

və praktik istiqamətlərdə tətbiqi ilə biliklərin in-

kişaf etdirilməsi professor-müəllim heyətinin 

elmi-metodik hazırlığının formalaşmasında özü-

nü əks etdirir. Göstərilən problemlər öz həllini 

tapdıqda müəllimlər təlimin nəticələrini yüksəlt-

məklə yanaşı, həm də təhsil sisteminin yaxşılaş-

dırılmasında mühüm rol oynayır. Qeyd edək ki, 

ali texniki məktəblərdə fənlərin tədrisinin mo-
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dernləşdirilməsi və inteqrasiyasında fasiləsiz 

təhsil özünü əks etdirir. 

Riyaziyyatın təlimində kompüterin imkan-

larından məqsədyönlü və səmərəli şəkildə istifa-

də etdikdə, tələbələrin riyazi biliklərinin keyfiy-

yətinin yüksəlməsi özünü əks etdirir. Riyaziyyat 

kursunun tədrisində əldə olunmuş biliklərlə 

kompüter arasında nə qədər sıx əlaqə yaranarsa, 

yeni tədris proqramlarına uyğun materialların 

dərindən öyrənilməsi və səmərəliliyi daha da 

təkmilləşər və tələbələrin biliklərinin möhkəm-

lənməsinə səbəb olar. 

Yeni təhsil sisteminin formalaşmasının 

məqsədlərindən biri də gələcək mühəndislərə 

təhsil verməklə yanaşı, həm də onların şəxsiyyət 

kimi formalaşmasıdır, yeni elmi dünyagörüşünə, 

informasiya çoxluğuna, təfəkkürünün inkişafına, 

gələcəkdə sosial-iqtisadi dəyişikliklərə uyğun 

özünüdəyişmə və özünütəhsilə malik olması əks 

olunmalıdır. Riyaziyyat kursunun tədrisi meto-

dikası bir elm kimi pedaqogika və psixologiya 

elmləri ilə sıx əlaqəlidir, yəni tədris prosesində 

yaranan problemləri psixologiya ilə əlaqələndi-

rilmədən həll etmək mümkün deyil. Ali texniki 

məktəblərdə gələcək mühəndislərin İKT-nin tət-

biqi ilə dərin və möhkəm biliyə malik olması ri-

yaziyyatın tədrisi metodikasının modelinin qu-

rulmasında böyük rol oynayır. 

Ali texniki məktəblərdə professor-müəl-

limlərin bir çoxu riyaziyyatın tədrisində İKT-nin 

tətbiqində bir çox çətinliklərlə qarşılaşırlar, 

buna görə də onlar İKT ilə hazırlığa daha diq-

qətli olmalıdır. Riyaziyyatın tədrisində İKT-nin 

tətbiqinin üstünlüklərinin və alınan nəticələrin 

təhlili mühüm rol oynayır. Riyaziyyatın tədri-

sində yeni informasiya texnologiyaları ilə mate-

rialın öyrədilməsi və tələbə nailiyyətlərinin qiy-

mətləndirilməsi ardıcıl olaraq istifadə olunmalı-

dır. Gələcək mühəndislərin peşəkarlıq səviyyə-

sinin formalaşdırılması üçün onlara göstərilən 

yanaşmalar və yaradılmış imkanlar mühüm rol 

oynayır. Gələcək mühəndislərin iş şəraitini elə 

qurmaq lazımdır ki, onların inkişaf perspektivlə-

ri istəklərinə uyğun olsun. 

Ali texniki məktəblərdə riyaziyyatın nəzə-

ri və praktik istiqamətlərdə tədrisində texnikaya 

aid məsələlərin həllində İKT-nin tətbiqi yolları 

araşdırılmalı və gələcək mühəndislərin biliyinin 

qiymətləndirilməsində İKT-nin səmərəli istifa-

dəsinin yolları özünü əks etməlidir. Məhz bu 

prosesdə də professor-müəllimlər psixoloji və 

texniki cəhətdən yeni metodikaya adaptasiya 

olunmalıdır. Professor-müəllim heyəti ardıcıl 

olaraq öz peşəsini formalaşdırmalı və təkmilləş-

dirməlidir. Müasir dövrdə professor-müəllim 

heyəti pedaqogikanın yeni sahələri olan elektron 

resursları, kurikulumlar (proqramlar) və s. istifa-

də etməklə bərabər, həm də İKT-nin son nailiy-

yətlərini sistematik olaraq öyrənməlidir. Onun ha-

zırlıq səviyyəsi elə olmalıdır ki, o, İKT vasitələ-

rindən istifadə zamanı qarşıya qoyduğu məqsədə 

nail olsun, bu proses isə gələcək mühəndislərin 

təfəkkürünün inkişafında mühüm rol oynayır. 

Müasir dövrdə informasiyanın sürətlə də-

yişilməsi və yeniləşməsi, bunlardan düzgün isti-

fadə etməyi bacaran, müasir tələblərə uyğun 

bilik və bacarıqlar əldə etmiş yeni nəslin hazır-

lanmasını qarşıya qoyur. Deməli, gələcək mü-

həndislərin informasiya mədəniyyətinin forma-

laşması və İKT vasitələrindən müasir tələblərə 

uyğun istifadə etməsində professor müəllimlərin 

informasiya biliklərinin inkişaf etdirilməsi özü-

nü əks etməlidir. Aydındır ki, riyaziyyatın tədri-

sində İKT-nin tətbiqi şəraitində professor-müəl-

limlərin informasiya ötürülməsinin paradiqması, 

təlimin məzmunu və strukturu dəyişir. 

Müasir dövrdə müasir tələblərə uyğun 

professor-müəllimlərin elmi-metodiki hazırlığı-

nın yüksək səviyyədə olması fənlərarası əlaqə-

lərdə və riyaziyyatın texniki fənlər arasında va-

risliyin təmin edilməsi üçün meydana çıxan 

bütün problemlərin aradan qaldırılmasında rol 

oynayır. Gələcək mühəndislərin müasir dövrün 

tələblərinə uyğun peşə hazırlığında professor-

müəllimlər birinci növbədə öz riyaziyyat elmini 

mükəmməl bilməli, sonra isə riyaziyyatın tədrisi 

metodikası üzrə keyfiyyətli hazırlığa malik ol-

malıdır. Bu halda texniki ali məktəblərdə müasir 

mühəndislərin hazırlığına və onların peşə üzrə 

yüksək səviyyədə formalaşmasına nail olunur. 

Deməli, texniki ali məktəblərdə professor-müəl-

limlərin hazırlığı və müasir tələblərə uyğun bi-

likləri gələcək mütəxəssislərin bilikləri ilə uy-

ğunlaşmalıdır. 

İndiki dövrdə İKT-nin bütün sahələrdə tət-

biqinin genişlənməsi, elektron resurslarının gü-

nü-gündən artması tədris prosesinin təşkili və 

idarə olunmasında, cəmiyyətdə informasiyaların 

bir-birinə ötürülməsində yeni üsulların yaradıl-

masını qarşıya qoyur. Deməli, müasir dövr, 
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müasir məktəb yeni müəllimlərin hazırlığını 

tələb edir. Bu sahədə atılan addımlar ardıcıl ola-

raq öz həllini günü-gündən tapmaqdadır. Lakin 

bir çox müəllimlər tədris prosesində İKT-dən is-

tifadə etməklə real məsələlərin həllini nümayiş 

etdirmir. Müşahidələr göstərir ki, real tədris pro-

sesinin informasiya texnologiyaları ilə tam əvəz 

olunması mənfi nəticələrə gətirib çıxarır. Bir 

sıra riyazi strukturlar real hadisələrin ancaq mo-

delləri ola bilər, digərləri isə ardıcıl anlayışlar 

ilə sıx əlaqəlidir. Texniki ali məktəblərdə riya-

ziyyat fənninə bu cür yanaşmadan aydın olur ki, 

riyazi strukturların öyrənilməsi zəruridir. 

Texniki ali məktəblərdə riyaziyyatdan ma-

terialın seçilməsi ideya, metod və mövzuların 

təhlilini, onun texniki elmlər arasında yeri və 

tətbiqinin müəyyənləşməsini tələb edir. Anlayış, 

ideya və metodlar məktəb kurikulumlarına 

(proqramlarına) tezliklə sirayət etmir, bunun 

üçün zaman rol oynayır, yəni təhsilin, elmin in-

kişafından müəyyən qədər geri qalması normal 

haldır. Törəmə anlayışı yüz il və ya ondan da 

əvvəl konkret bir metodla öyrənilirdisə, müasir 

dövrdə müasir tələblərə uyğun öyrənmək, ümu-

miləşdirmək və yeni metodların aşkar edilməsi 

öz həllini tapmalıdır. 

XX əsrin axırlarına qədər törəmənin ancaq 

fiziki və mexaniki mənası verilirdi, lakin yeni 

yanaşmalardan istifadə edərək törəmə alma qay-

dasını texniki məsələlərə tətbiq etməklə törəmə-

nin texniki mənasını alırıq. İndiki dövrdə dünya 

ölkələrində riyaziyyatın təliminin modernləşdi-

rilməsi hərəkatının baş qaldırdığı zamanda xari-

ci ölkələrin təcrübəsinin də öyrənilməsi maraq 

doğurur. Deməli, xarici təcrübənin müsbət cə-

hətlərini nəzərə alaraq təhlil etmək və öyrənmək 

lazımdır. Bu sahədə həyata keçirilən islahatın 

əsas məqsədlərindən biri də müəllimlik peşəsi-

nin formalaşdırılması istiqamətində işlərin öz 

həllini tapmasıdır. Göstərilənlərin uğurlu nəticə 

verməsində müəllim hazırlığının kurikulumunda 

dəyişikliklər və yeniliklərin həyata keçməsi özü-

nü əks etdirməlidir. 

Texniki ali məktəblərdə pedaqoji kadrların 

ixtisasının artırılması və yenidən hazırlanması, 

―Elektron məktəb üçün elektron müəllim‖ kur-

suna müəllimlərin marağının dayanmadan art-

ması öz həllini tapmaqdadır.  

Texniki ali məktəblərdə riyaziyyatın tədri-

sinin keyfiyyətinin yüksək səviyyədə olması 

üçün pedaqoji kadrların seçilməsinə və onların 

peşəkarlıq göstəricilərinə diqqət yetirildikdə 

onda qarşıda duran problemlər də öz həllini 

tapır və bu zaman müəllimin ustalığı mühüm rol 

oynayır. 

Texniki ali məktəblərdə pedaqogikanın 

yeni sahələrinin, elektron resurslarının, tədris 

kurikulumlarının və s. yarandığı bir dövrdə 

müasir tələblərə uyğun dərslik və dərs vəsaitlə-

rinin hazırlanmasına üstünlük verilməlidir. Bu 

vəsaitlər riyaziyyat elmini və onun tədris meto-

dikasını mükəmməl bilən professor-müəllimlər 

tərəfindən hazırlanmalıdır. IKT-nin təhsil siste-

mində tətbiqinin genişlənməsi, elektron dərs-

liklərinin yaradılması köklü surətdə müasir mü-

əllim hazırlığını qarşıya qoyur. Həm də qeyd 

edə bilərik ki, gələcək mühəndislərin riyaziyyat-

dan nəzəri və praktik istiqamətlərdə aldığı qiy-

mətlərin göstəriciləri gələcəkdə professor-müəl-

limlərin həmin tələbə ilə necə təmasda olmasına 

yol açır. Digər tərəfdən, riyaziyyatın tədrisində 

İKT-dən istifadə olunduqda gələcək mühəndis-

lərin riyaziyyat fənninə olan marağı daha da 

yüksəlir, informasiyanın qəbul olunma surəti 

artır, müəllim əməyi isə bu halda yüngülləşir. 

Texniki ali məktəblərdə gələcək mütəxəs-

sisləri bilik, bacarıq və vərdişlərlə elə silahlan-

dırmaq lazımdır ki, bu mühəndislər ölkəmizdə 

və həm də xarici ölkələrdə texnikanın müasir tə-

ləblərinə cavab versinlər. Professor-müəllimlər 

riyaziyyatın nəzəri və praktik istiqamətlərdə təd-

risinin keyfiyyətli olması üçün ardıcıl olaraq 

bilik və bacarıqlarını artırmalıdır. Aydındır ki, 

bu göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün müa-

sir pedaqoji kadr hazırlığına diqqət vermək, mü-

əllimlərin müasir tələblərə uyğun sayını artır-

maq, onların iş şəraitini yaxşılaşdırmaq və bu 

peşəni daha nüfuzlu etmək lazımdır. 

Texniki ali məktəblərdə riyaziyyatın nəzə-

ri və praktik istiqamətlərdə tədrisinin yüksək sə-

viyyədə keyfiyyətli olması və onun həyata keç-

məsi üçün aşağıda göstərilənlər öz həllini tap-

malıdır, yəni: texniki ali məktəblərdə riyaziyyat 

müəllimi hazırlığı kurikulumunun (proqramının) 

modelinin qurulması; məzunların öz arzuları ilə 

ikinci ixtisasa cəlb olunması; müəllimlərin hər 

üç il müddətində ixtisasartırma kurslarına cəlb 

olunması. Riyaziyyatın nəzəri və praktik istiqa-

mətlərdə təliminin nəticəsinin yaxşılaşmasında 

əsas məsələlərdən biri də bu prosesdə müəllim-
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lərin biliklərinin daim inkişaf etmələrinin həyata 

keçməsidir. Bu isə ancaq o zaman mümkündür ki, 

riyaziyyatın təlim metodlarının yüksək səviyyədə 

yaxşılaşması üçün qeyri-məhdud imkanlar olsun, 

hansı ki, bu halda müəllimlərin iş stajı və elmi 

dərəcəsi də böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Problemin aktuallığı. Ali texniki məktəblər-

də riyaziyyat müəlliminin hazırlığı və modernləşdi-

rilməsi problemi, müəllim hazırlığına innovativ me-

todlarla yanaşma aktuallıq kəsb edir. 

Problemin yeniliyi. Məqalədə ali texniki 

məktəblərdə bakalavr təhsil sistemində riyaziyyat 

kursunun tədrisində İKT-nin tətbiqi ilə gələcək mü-

təxəssislərin hazırlanmasında müəllim hazırlığının 

rolu öz əksini tapmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqat ali 

texniki məktəblərdə fəaliyyət göstərən professor-mü-

əllimlər, doktorant və dissertantlar üçün faydalıdır. 
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FORMATION OF STUDENT’S IMAGINATIONS “HISTORICAL PERSONALITIES OF 

AZERBAIJAN IN THE EARLY MEDIEVAL PERIOD” 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan tarixinin erkən orta əsrlər dövründə fəaliyyət göstərmiş tarixi şəxsiy-

yətlərin qiymətləndirilməsi məsələsinə toxunulmuşdur. Bununla yanaşı interaktiv təlimin bir sıra üsul və me-

todları tətbiq edilmiş, illüsturasiyalardan istifadə edərək, əyani təsvir əsasında şagirdlərdə tarixi şəxsiyyətlər 

haqqında ilkin təsəvvürlərin yaradılması prosesi öz əksini tapmışdır.  

Açar sözlər: təlim prosesi, şagird, fəal dərs, tarixi şəxsiyyət 

Резюме: В статье затрагиваются вопросы деятельности исторических личностей периода Ран-

него Средневековья в истории Азербайджана. В работе были применены методы и приѐмы интерак-

тивного обучения. Пользуясь иллюстрациями, на основе наглядного описания, у учащихся формиро-

валось первичное представление об исторических личностях и их деятельности. 

Ключевые слова: процесс обучения, ученик, активный урок, историческая личность 

Summary: The article was touched on the issue assesment of historical personalities in the history of 

Azerbaijan in the early middle ages. In addition a number of methods and techniques of interactive teaching 

were used and the process of creating initial ideas about historical personalities in students on the basis of 

visual desprictions using illusturations was reflected. 

Key words: learning process, students, history lesson, , historical personality 

Cavanşir və Babək kimi sərkərdələrin qəhrəmanlıqları böyük vətənpərvərlik məktəbinə çevrilmiş, 

vətənin bütövlüyünün, xalqın birliyinin təcəssümü olmuşdur. 

Heydər Əliyev 

 Sivilizasiyanın əsas hərəkətverici qüvvə-

lərindən biri tarixi şəxsiyyətdir. İxtiyari dövlə-

tin, siyasi quruluşun idarə edilməsində tarixi 

şəxsiyyətlər aparıcı rola malikdir. Hər bir şagir-

din təfəkküründə tarixi şəxsiyyət dedikdə fərqli 

təsəvvür canlana bilər. Bu səbəbdən ilk növbədə 

idarəedici tarixi şəxsiyyətlə, dövlətin həyatında 

bu və ya digər formada iştirak etmiş şəxsiyyəti 

fərqləndirmək lazımdır. Elmi işdə Azərbaycanın 

erkən orta əsrlər dövrünün şəxsiyyətləri təsvir 

olunduğundan, tarixi şəxsiyyət kimi Cavanşirin 

fəaliyyəti nümunəsində fikirlərimizi sübuta yeti-

rəcəyik. Erkən orta əsr mənbələrində Cavanşir 

haqqında yetərincə məlumat vardır, lakin, orta 

məktəb şagirdlərinin fərdi və yaş xüsusiyyətləri 

nəzərə alınaraq dərslikdən kənara çıxılmamalı-
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dır. Tədqiqatlar sübut edir ki, təlim prosesi hər 

bir şagirdin qabiliyyəti, fərdi xüsusiyyətləri nə-

zərə alınmaqla təşkil olunarsa, sinifdəki uşaqla-

rın 95 faizi təlim materialını tam mənimsəməyə 

qadirdir. Şagirdlərdə tarixi şəxsiyyət haqqında 

təsəvvür formalaşdırmağın mühüm əhəmiyyət-

ləri vardır. Tarixi təsəvvürlərlə keçmişin qəhrə-

manlıq surətləri çox vaxt şagirdlərin həyat ideal-

larının formalaşmasına, onun əxlaqına həlledici 

təsir göstərir. Belə halda tarixi təsəvvürlər gənc-

lərin mənəvi-siyasi tərbiyəsinin güclü vasitəsi 

olur [3,s. 187]. Məktəblilərdə konkret tarixi tə-

səvvürlər müxtəlif metodlar, üsul və vasitələr-

dən istifadə etməklə formalaşır. Müəllimin canlı 

nitqi, tarix dərnəkləri, diyarşünaslıq və tədris 

ekskursiyaları, radio, televiziya, qəzet, jurnal, 

təsviri və maddi əyani vasitələr, icmal, ümumi, 

mövzu xəritələri, bədii ədəbiyyat və s. ümumi 

təsəvvürlərin yaradılmasında mühüm vasitələr-

dir. Lakin tarixi şəxsiyyəti təsvir edərkən tədris 

prosesində hansı metod və üsulları tətbiq edə bi-

lərik onları nəzərdən keçirək. Beyin həmləsi, 

Venn diaqramı, əyani təsvir, müzakirə tarixi 

şəxsiyyət haqqında təsəvvür yaratmaq üçün ən 

əlverişli metod və texnikalar hesab olunur. Əqli 

hücum metodu öyrətmə prosesində hansı rola 

malikdir ona diqqət yetirək. Bu prosesin ən 

mühüm nailiyyətlərindən biri düşünmənin sər-

bəstliyi və müstəqilliyidir[4, s. 54]. VII sinfin 

Azərbaycan tarixi kursunda “Ərəb işğalına qarşı 

mübarizə. Cavanşir” mövzusunun beyin həmləsi 

üsulu ilə təlimi nümunəsinə diqqət yetirək.  

Mövzu: Ərəb işğalına qarşı mübarizə. Ca-

vanşir       

Məqsəd: Cavanşir haqqında yazılı mənbələr 

üzərində işləyir. Cavanşiri digər tarixi  şəxsiy-

yətlərlə oxşar və fərqli cəhətlərinə görə təhlil edir.  

Təlim forması: Qruplarla iş. 

Təlim üsulu: Beyin həmləsi, müzakirə, 

Venn diaqramı.     

Resurslar: Dərslik, iş vərəqləri, xəritə, 

paylama materialları.    

Ġnteqrasiya: Ö-t. 4.1.1.; Az-d. 1.2.2.   

Tədqiqat sualı: Cavanşirin daxili və xarici si-

yasətinin istiqamətləri nədən ibarət idi? Motivasiya  

Beyin həmləsi: VII əsrdə Albaniya dövləti 

kimlərin hücumuna məruz qaldı. Sasani  imperi-

yası vassalını qoruya bildimi? Belə bir vəziyyət-

də Albaniya hökmdarı necə siyasət yeritdi? 

 Cavablar: VII əsrin 30-40-ci illərindən 

etibarən Azərbaycan Xilafət ordusunun yürüşlə-

rinə məruz qaldı. VII əsrin 60-cı illərin əvvəlin-

də Albaniya xəzərlərin hücumuna məruz qaldı. 

Cavanşir ağıllı və uzaqgörən siyasəti ilə ölkəsini 

Sasani, Bizans, Xəzər və Ərəb dövlətlərinin vi-

ranedici basqınlarından xilas etdi. 

 Fərziyyələr dinlənilir. Müəllim mövzunu 

şagirdlərə başa salır. Bundan sonra sinif qrup-

lara bölünür.       

Cavanşirin daxili siyasətini klaster üsulu 

ilə təhlil edin. 

Cavanşirin xarici siyasətini klaster üsulu 

ilə təhlil edin. 

 Təqdimat: Hər qrup öz işini təqdim edir 

və onu izah edir. 

 Ġnformasiyanın müzakirəsi və təĢkili: 
Bir qrup digərinin işinə öz münasibətini bildirir, 

suallar verir və əlavələr edir. Cavablar əsasında 

nəticələr çıxarılır.      

Nəticə: Cavanşirin daxili və xarici siyasəti 

nəticəsində:       

Mərkəzi hakimiyyət möhkəmləndi.   

Albaniyanın daxili sabitliyi qorunub sax-

landı.        

Ölkə Sasani, Bizans, Xəzər və Ərəblərin 

viranedici basqınlarından xilas oldu. 

Yaradıcı tətbiqetmə: Şagirdlərə Venn 

diaqramı vasitəsilə Cavanşir və Atropatın fəaliy-

yətini müqayisə etmək tapşırığı verilir.   

Qiymətləndirmə: Əməkdaşlıq, fikrin 

dəqiq ifadəsi, mənbə üzərində işləmə, təhlilet-

mə, təqdimat meyarları əsasında beş ballıq sis-

temlə qiymətləndirilmə aparılır. 

 

I II III IV 

Yazılı 

mənbələrlə 

işləməkdə 

çətinlik çəkir. 

Oxşar və fərqli 

cəhətləri təhlil 

etməkdə 

Yazılı 

mənbələrlə 

işləyərkən 

köməkdən 

istifadə edir. 

Oxşar və fərqli 

cəhətləri 

Yazılı 

mənbələrlə işi 

sistemli 

aparmır. Oxşar 

və fərqli 

cəhətləri təhlil 

edir, lakin 

Yazılı 

mənbələrlə işi 

sistemli aparır. 

Oxşar və fərqli 

cəhətləri Venn 

diaqramında 

tam təhlil edir. 



ġagirdlərdə “Azərbaycanın erkən orta əsrlər dövrünün tarixi Ģəxsiyyətləri” haqqında təsəvvürlərin formalaĢdırılması 

95 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №1, 2021 

çətinlik çəkir. müəllimin 

köməyi ilə 

təhlil edir. 

fikrini ifadə 

etməkdə 

çətinlik çəkir. 

Tarixi şəxsiyyət haqqında təsəvvürlərin 

yaradılmasında vacib olan xüsusi texnikalardan 

biri Venn diaqramıdır. Kəsişən çevrələri istər 

elektron istərsə də, adi lövhədə tətbiq etmək 

mümkündür. Diaqramda müqayisə ediləcək şəxs 

və ya hadisələrin fərqli cəhətləri sağ və sol 

künclərdə ortaq cəhətlər isə kəsişən hissədə 

qeyd olunur. Venn diaqramında müqayisə edilə-

cək mövzuların tədrisi yekunlaşmış olmalıdır. 

Məsələn, şagird IX sinif Azərbaycan tarixini 

keçmədiyindən Pənahəli xan haqqında heç bir 

məlumatı yoxdur. Bu səbəbdən VI sinfin tədrisi 

yekunlaşdığından Cavanşiri, Atropatla müqayi-

sə etmək olar.  

Şagirdlərdə tarixi şəxsiyyət haqqında tə-

səvvür formalaşdırmaq üçün ən əlverişli metod 

əyani təsvirdir. ―Şəkil ən zəruri əyani vasitələr-

dən biri olmaqla, tarixi materialın mənimsənil-

məsi prosesinin bütün mərhələlərində aktivləş-

dirici və konkretləşdirici vasitə qismində çıxış 

edir və eyni zamanda bütün didaktik məsələlərin 

ardıcıl həllinə xidmət edir. Tədris şəkilləri süje-

tin xarakterindən asılı olaraq hadisələrlə zəngin 

və tipoloji növlərə ayrılırlar [3, s. 284]. Tarixi 

şəxsiyyət haqqında təsəvvür formalaşdırılarkən 

tədris şəkillərinin portretlər növündən istifadə 

olunur. Portretlər ictimai qrup və sinif nümayən-

dələrinin, görkəmli tarixi xadimlərin obrazları-

nın formalaşdırılmasında böyük rol oynayırlar. 

Portretlə iş üsulları tarixi şəxsiyyətin xarakteris-

tikası, onun həyat və fəaliyyəti barədə söhbətdir. 

Müəllim öz söhbətini şəkili dərsdə nümayiş et-

dirilən insanı şəxsən tanımış insanların xatirələ-

rinə müraciətlə əvəzləyə bilər [3, 286]. ―Ərəblə-

rə qarşı mübarizə. Cavanşir‖ mövzusunda dərsin 

motivasiya mərhələsində elektron lövhədə 

yaxud tədris şəraiti əlverişli deyilsə hər bir şa-

girdə kağız form asında Cavanşirin portretini 

nümayiş etdirilir. 
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CavanĢir döyüĢdə 

İlk əvvəl şagirdlərdən şəklə diqqətlə baxıl-

ması tələb olunur. Bundan sonra müəllim şa-

girdlərin şəkil haqqında ilk təəssüratlarına qulaq 

asır. Fikirlərin dinlənilməsi başa çatdıqdan 

sonra müəllim Cavanşirin portretinin ünsürlərini 

açıqlayır. Bu məqamda dərsin emosianallığını 

artırmaq üçün dərslikdən bir hissəni şərh edir. 

―Musa Kalankatlı Cavanşir haqqında yazır: ―O, 

bütün gecələri yuxusuz keçirir, vətənin xeyri ba-

rədə fikirləşirdi, Cavanşir paytaxt Bərdəni abad-

laşdırdı, saraylar tikdirdi. Alimləri, şairləri, sə-

nətkarları himayə etdi. O mərkəzi hakimiyyəti 

möhkəmləndirir, müstəqilliyə can atan iri feodal 

əyanlarına qarşı mübarizə aparırdı‖ [1, s. 15]. 

Şagirdlərin təfəkkürünün inkişafı məqsədilə tap-

şırıqlar verilir. Bu tapşırıqlar əsasında şagirdlər-

də formalaşan bacarıqlar: illüstrasiya üzrə ümu-

mi söhbət, rəsm üzrə təsviretmə, illüstrasiya 

üzrə şəxsiyyəti dəyərləndirmə [2, s. 38]. Müza-

kirə - seçilmiş mövzu və ya məsələ ətrafında 

ideyaların, məlumatların, təəssüratların, tənqidin 

və təkliflərin qarşılıqlı və struktur mübadiləsi-

dir. Müzakirənin müxtəlif formaları var.  
Problemin elmi yeniliyi: Müzakirə şagirdlər-

də təhlil etmək bacarıqlarının, əməkdaşlıq, yoldaşla-

rını dinləmə mədəniyyətinin formalaşmasına yardım 

edir. Müzakirə əyani təsvir əsasında da aparıla bilər.  

Problemin praktik əhəmiyyəti: Cavanşir 

haqqında fikir formalaşdırılarkən verilmiş mövzu 

üzrə fasiləli oxu üsulundan istifadə edərək şagirdlər-

də tarixi şəxsiyyət haqqında təsəvvür yaratmaq 

mümkündür. 

Problemin aktuallığı: Nəticə olaraq qeyd edə 

bilərik ki, hər bir dərsin səmərəliliyi, mənbənin 

düzgün istifadə qaydasından, metod, üsul və texni-

kaların doğru seçilməsindən, müəllimin tədris etmək 

bacarığından asılıdır. Mənbə sayı nə qədər çox olur 

olsun, təlim metodları yerində tətbiq edilməzsə fəal 

dərsin heç bir səmərəsi olmayacaqdır. 
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Xülasə: Məqalədə ilk növbədə ali məktəblərdə Azərbaycan tarixin tədrisində tələbələrin idrak fəallığı-

nın inkişaf etdirilməsinin müasir rolu və imkanlarından bəhs olunur. Elmi araşdırmalar və təcrübə göstərir ki, 

Azərbaycan tarixi dərslərinin tədrisində idrak fəallığının inkişafının nəzərə alınması tələbələrin akademik 

mühitdə və gündəlik həyatda uğur qazanmasına təkan verir . Buna görə də tələbələrin idrak fəallığının inki-

şaf etdirilməsinə Azərbaycan tarixinin müasir interaktiv metodlarla tədrisində ciddi əhəmiyyət verilməlidir. 

Açar sözlər: ali məktəb, Azərbaycan tarixinin tədrisi, təlim prosesi, təfəkkürün növləri, idrak, müasir 

interaktiv təlim metodlar 

 

Резюме: В статье, прежде всего, обсуждается современная роль и возможности развития позна-

вательной активности студентов при преподавании истории Азербайджана в университетах. Научные 

исследования и опыт показывают, что учет развития познавательной активности при преподавании 

уроков истории Азербайджана побуждает учащихся добиваться успехов в академической среде и в 

повседневной жизни. Современные интерактивные методы обучения важны для повышения качества 

обучения студентов вузов. Поэтому серьезное внимание следует уделять развитию познавательной 

активности студентов при преподавании истории Азербайджана с использованием современных ин-

терактивных методов. 

 Ключевые слова: университет, преподавание истории Азербайджана, учебный процесс, типы 

мышления, познание, современные интерактивные методы обучения. 

 

Summary: The article, first of all, discusses the modern role and opportunities for the development of 

cognitive activity of students in teaching the history of Azerbaijan in universities. Scientific research and 

experience show that taking into account the development of cognitive activity when teaching the lessons of 

the history of Azerbaijan encourages students to achieve success in the academic environment and in 

everyday life. Modern interactive teaching methods are important for improving the quality of education for 

university students. Therefore, serious attention should be paid to the development of students' cognitive 

activity when teaching the history of Azerbaijan using modern interactive methods. 

Key words: high school, teaching the history of Azerbaijan, learning process, types of thinking, 

cognition, modern interactive teaching methods 

 

Ali təhsil sistemi üçün müasir dövrün tə-

ləbləri tədris prosesinin təşkili üçün yeni şərtləri 

diktə edir. Müasir universitet müəllimi qarşısın-

da duran vacib vəzifələrdən biri universitetdə 

təlim sessiyalarının təşkilində yeni yanaşmaların 

tətbiq edilməsindədir. Bu isə ilk növbədə ali 

məktəb tələbələrinin tədris prosesinin müstəqil-

lik və idrak fəaliyyətinin inkişafına yönəldilmə-
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sindən irəli gəlir. S.A.Məmmədov və R.J.Əliyev 

ali məktəblər üçün hazırladıqları proqramın iza-

hat vərəqində yazırlar: ―Hər bir mövzunun məz-

mununa uyğun yeni təlim metodu seçilməli və 

tətbiq edilməlidir‖ [3, s. 3].  

Prof. A.O. Mehrabov problemlə bağlı 

yazır: ―Yeni təlim metodlarının tətbiqinə həm 

müəllimlər, həm də təhsil alanlar dərindən yiyə-

lənməlidirlər‖ [1, s. 39]. 

Təhsil islahatı proqramında təhsilləndirici, 

tərbiyələndirici və inkişafetdirici təlim metodla-

rının geniş tətbiqinə diqqət verilməsi tövsiyə 

edilir. Metodlar içərisində fəal təlim metodları 

önəmli rola malikdir.  

I. Fəal təlim zamanı təhsilalanlar , öyrənən-

lər təlim prosesinin tamhüquqlu iştirakçıları olur-

lar və elmin yeniliklərini, yeni bilikləri fəal axtarış 

və kəşflər zamanı mənimsəyirlər [5, s. 83]. 

II. İnteraktiv təlim – təlimin qarşılıqlı əla-

qəsidir. İnteraktiv dərslərdə debat, diskussiya, 

əqli hücum və ya qruplarla iş, rollu oyun və s. 

təlim metodlarıdan istifadə edilir.  

 İnteraktiv təlimin əsas hədəfi tələbələr 

üçün idrak fəallığını inkişaf etdirə bilən rahat əl-

verişli öyrənmə və öyrətmə mühiti yaratmaq, 

onların tədris prosesində özlərini məhsuldar hiss 

etmələri üçün əlverişli şərait yaratmaqdır. Ən 

vacib məsələ isə fəal interaktiv təlim zamanı tə-

ləbələrin yaradıcı fəaliyyəti , idrak fəaliyyətidir. 

III . Fəal təlimdə yaradıcılıq böyük əhə-

miyyət kəsb edir. Yaradıcılıq hər hansı bir yeni-

liyin yaradılmasına yönəldilmiş prosesdir [5]. 

Müasir kurikulumların tələbələrini əsas gö-

türsək Azərbaycan tarixi dərslərində təlim pro-

sesində tələbələrdə idrak fəallığının formalaş-

dırılması üçün aşağıdakı əlamətlər səciyyəvidir. 

a) iki tərəfli xarakter; b) müəllimlərin və 

tələbələrin birgə fəaliyyəti; c) təlimə müəllim 

tərəfindən rəhbərlik edilməsi; ç) tələbələrin təh-

sil-tərbiyəsini, inkişafını və formalaşmasını, pla-

na uyğun surətdə təşkil və idarə etmək; d) təlim-

də tamlığı təmin etmək; e) təlimin tələbələrin 

yaş və inkişafını qanunauyğunlarına müvafiqli-

yinin təmin edilməsi. ə) tələbələrin təlimə yara-

dıcı mövqeyini stimullaşdırmaq. 

Beləliklə, Azərbaycan tarixi üzrə təlim 

prosesi – müəllimin rəhbərliyi altında tələbələ-

rin Vətən tarixinin Azərbaycan tarixinin əsasla-

rını dərk etməsi prosesidir. 

Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan tari-

xi üzrə təlim prosesinin planlaşdırılması elmi – 

məntiqi ardıcıllıqla əsaslandıqda təlimdə keyfiy-

yət dəyişikliyi baş verir. Burada əsasən öyrədici 

mühitin yaradılması və ondan istifadə edilməsi 

tələbələrin idrak fəallığının formalaşdırılmasının 

təşkili və ona nəzarət, dərsin 7 mərhələlərinin 

ardıcıllıqla planlaşdırılması və təlim fəaliyyəti-

nin yaradıcı təşkili və ona nəzarət edilməsi mə-

sələləri əsas götürülür. 

C.U. Arxanqelski ali məktəbdə təlimin nə-

zəriyyəsinə dair mühazirələr adlı monoqrafiya-

sında təlimin təşkili problemlərini araşdırmışdır 

[6, s. 14]. 

B.J. Xanter yazır: ―Təlimdə uğur qazan-

maq üçün öyrənənlərin kompüter texnologiya-

sından istifadə vərdişlərinə yiyələnmələrinə nail 

olmaq lazımdır. [7, s. 87] Vətən tarixinin təlim 

məqsədlərinə nail olmaq üçün ən səmərəli təlim 

metodları və strategiyaları, fənninin tədrisində 

istifadə olunan forma və üsulların mövzuların 

məntiqi quruluşuna uyğun seçilməlidir. İnterak-

tiv təlim qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanır.  

Həllinə çalışdığımız problemin həllinə 

yeni təlim metodlarından istifadə etməklə nail 

olmaq olar. Ona görə ki, fəal təlim yaradıcı bir 

prosesdir və bu zaman: 1) əməkdaşlıq şəraitində 

yeni bilik kəşf olunur; 2) kəşf olunmuş yeni 

bilik əsaslandırılır. Bununla da tələbələrdə yara-

dıcı, məntiqi və tənqidi təfəkkürün inkişafına 

motiv yaradılır. [4] 

Beləliklə, interaktiv təlimin əsas məqsədi 

müəllim tərəfindən tələbənin özünün biliklərini 

kəşf edəcəyi, əldə edəcəyi və quracağı şərtləri 

yaratmaqdır.  

1.Tənqidi təfəkkür-daxil olan məlumatı 

qiymətləndirmək qabiliyyətidir. Yəni öyrənənə 

verilən məlumatı onun süzgəcindən keçirərək 

müsbət və mənfi cəhətlərini göstərməklə qiy-

mətləndirmək qabiliyyətidir. 

2. Didaktik təfəkkür – hadisələrdə ziddiy-

yətlərin vəhdətini və mübarizəsini, yeniliklərin 

necə yarandığını görmək və onların inkişaf isti-

qamətlərini aşkar etmək nəzərdə tutulur. 

3. Məntiqi təfəkkür - müqayisə, ümumi-

ləşdirmə, təsnifat və sistemləşdirmə bacarığıdır. 

Ümumiləşdirmə - cisim və hadisələri ümumi və 

mühüm xüsusiyyətlərinə görə fikrən birləşdir-

məkdir. Təsnifat -əşyaları mühüm xüsusiyyətlə-

rinə görə fikrən siniflərə ayırmaqdır. Sistemləş-



Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrin idrak fəallığının inkiĢaf etdirilməsi yolları 

99 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №1, 2021 

dirmə - obyektləri müəyyən qayda üzrə düzmək. 

Onlar arasında ardıcıllığı müəyyən etmək, yəni 

sistemə salmaq deməkdir. Ümumiyyətlə, bilik-

lərin qavranılması, köhnə biliklərlə yeni biliklər 

arasında sıx bağlılıq başa düşülməlidir.  

4. Ümumiləşmiş –oxşar və fərqli cəhətləri 

aşkar etmək kimi qəbul edilir. 

5. Kateqorial təfəkkür -oxşar əlamətləri 

qruplar, siniflər üzrə birləşdirməyi bildirir. 

6. Nəzəri təfəkkür - ən yüksək ümumiləş-

dirilmiş hadisələrin ən vacib qanunauyğunluqla-

rını dərk etməkdir.  

7. Deduktiv təfəkkür -fikrin ümumi haldan 

xüsusi hala, konkret fikrə doğru inkişafıdır. 

8. İnduktiv təfəkkür- fikrin xüsusi haldan 

ümumi hala keçməsi və nəticə çıxarılmasıdır.  

9. Alqoritmik təfəkkür – göstəriciləri ardı-

cıl, sistemli yerinə yetirməkdir.  

10.Texniki təfəkkür- texniki yeniliklər 

üçün fikir fəallığıdır.  

11. Reproduktiv təfəkkür- mənimsənilmiş 

bilikləri fəallaşdırmağa çalışan fiziki fəallıqdır.  

12. Produktiv təfəkkür (yaradıcılıq) – yeni 

– yeni elmin tapşırıqları, məsələləri müstəqil 

həll etmək bacarığı verir. 

13.Sistemli təfəkkür təbiət və cəmiyyət 

qanunauyğunluqlarını düzgün inkişaf etdirmək, 

elmi dünyagörüşü formalaşdırmaqdır. [2] 

Ali məktəb tələbələrində tarix dərslərində 

tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi 

tələbələri yaradıcı öyrənməyə, özünün, gələcə-

yinin yaradıcısı olmağa təşviq edir. Tələbələrin 

idrak fəallığının formalaşdırılması, fəallaşdırıl-

ması tədris prosesində tələbələrin yaradıcılıq də-

rəcəsinin yüksəldilməsində son dərəcə vacibdir. 

Tələbələrdə idrak fəallığının tənqidi, yaradıcı, 

məntiqi düşüncə proseslərinə sövq etməklə təh-

rik etmək olar. B. Lahey, L. Lefton, R. Malott, 

R. Plotnik və digər psixoloji nəzəriyyəçilər tən-

qidi düşünməyə fikirlərimizi, hisslərimizi və 

davranışlarımızı aydınlaşdırmaq və inkişaf et-

dirmək üçün düşünmək və qiymətləndirmək 

kimi baxırlar [15].  

Təhsil nəzəriyyəçiləri tələbənin tənqidi 

düşünmək meylinin əsas amil olduğunu qəbul 

edirlər. Beləliklə, tələbələr maraqlanmağa, sual-

lar verməyə və onlara söylənilən hər şeyə inan-

mamağa təşviq edilməlidir.  

G. Loving, J. Wilson və J. Oermann tərə-

findən göstərildiyi kimi idrak fəallığı bir çox 

təlim strategiyalarından istifadə etdikdən sonra 

zamanla təcrübə və qiymətləndirmə ilə inkişaf 

edir [11].  

Tədqiqatımız idrak fəallığını tələbələrdə 

inkişaf etdirməyi asanlaşdıran amillərə yönəl-

mişdir. Bu ilk növbədə yaradıcı öyrənmə mühi-

tidir. Yaradıcı təhsil mühiti tələbələri digər öy-

rənənlərlə qarşılıqlı münasibətdə necə davran-

mağı sərbəst seçim etməyə sövq edən mühit 

kimi təsvir edə bilərik. Yaradıcı mühit yeni fi-

kirlərin istehsal olunduğu bir mühitdir.  

Araşdırmalara görə dörd element yaradıcı-

lıq mühitində mühüm rol oynayır. Birincisi tələ-

bələrin marağını cəlb etmək, stimullaşdırmaq, 

mənalı müzakirələr yaratmaq, başqaları ilə dü-

şüncələri bölüşmək, dəstəkləyici mühit yarat-

maq. [13] 

Məkandan çevik istifadə, geniş çeşidli 

alətlər və mənbələr tələbələrdə idrak fəallığını 

formalaşdırmağa kömək edir. 

Diane F. Halpern tənqidi düşüncənin təri-

fini aşağıdakı kimi verir: ―Tənqidi düşüncə 

müsbət nəticə əldə etmə ehtimalını artıran idrak 

bacarıqlarının və ya strategiyalarının ifadəsidir. 

Məqsədli, əsaslandırılmış və hədəfə yönəlmiş 

düşüncəni təsvir etmək üçün istifadə olunur. 

Tənqidi düşünməyə bəzən yönəlmiş düşüncə də 

deyilir, çünki istədiyi nəticəyə yönəlir‖ [ 10] , 

 Yüksək səviyyəli düşünmə sualları ―izah 

et‖, ―müqayisə et‖, ―niyə‖, ―problemin həlli 

olan‖ , ―ən yaxşı nədir və niyə‖, ―razısan və ya 

razı deyilsən ? ‖ kimi sözlərlə başlayır və ya 

bitir. Onların sayəsində tələbələrdə müxtəlif 

idrak səviyyələrində fəallıq yarana bilər [12]. 

 B.S. Bloom, J.L. Craig, M. Duke, J. 

Mills, G. Page, N.B. Phillips yüksək peşəkar 

müəllimlərin aşağı səviyyəli suallara nisbətən 

daha yüksək səviyyəli düşünmə idrak sualları 

verdiyini müəyyən etmişlər [ 8]. 

 Başqa bir sorğu texnikasının növü Sokrat 

dialoqudur. R.W. Paul və P. Heaslip bunu bir 

iddia, mövqe, düşüncə xəttinin mənasını, onun 

əsaslandırılmasını və ya məntiqi gücünü dərin-

dən araşdıran bir sorğu növü kimi təyin ediblər. 

Məqsəd fərziyələri, baxışları, nəticələri, dəlilləri 

araşdırmaq üçün suallar vermək, diqqəti aydın-

laşdırmaqdır [9]. Tənqidi düşünmə bacarıqlarına 

tədris prosesində tələbələrdə idrak fəallığı yarat-

dığı üçün həmçinin tələbələrə akademik mühit-
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də və gündəlik həyatda uğur qazanmasına 

kömək etdiyi üçün üstünlük verilməlidir [14]. 
Problemin elmi yeniliyi. Ali məktəblərdə Azər-

baycan tarixinin interaktiv metodlarla tədrisində tə-

ləbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsinin vacib-

liyi ilə əlaqədar səmərəli fikirlər irəli sürülmüşdür. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Ali məktəb-

lərdə Azərbaycan tarixinin interaktiv metodlarla təd-

risində tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilmə-

si ilə bağlı tədqiqatda əldə olunan nəticələr faydalı 

təkliflər kimi səciyyə daşıyır. 

Problemin aktuallığı. Ali məktəblərdə Azər-

baycan tarixinin interaktiv metodlarla tədrisində tə-

ləbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsinin 

mühüm əhəmiyyəti vardır. Ali məktəblərdə Azər-

baycan tarixi dərslərində tələbələrdə idrak fəallığının 

inkişaf etdirilməsini şərtləndirən amillərin sistemləş-

dirilməsi problem baxımından aktuallıq təşkil edir. 
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Xülasə: İnteqrasiya termini XX əsrin sonundan daha fəal istifadə olunmağa başlasa da onun ifadə 

etdiyi mahiyyət və məzmun həyat yarandığı gündən mövcud olmuş, onun varlığını təşkil etmişdir. Zaman-

zaman diferensial yanaşmalar hissələrə bölünməni, ayrılmaları tənzimlədiyi kimi, inteqrasiya prosesləri də 

bütövləşmələrin, tamamlanmaların nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Bəşəriyyətin tarixi boyu proqressiv 

xarakter daşıyan yeniliklər diferensial və həmçinin inteqrativ yanaşmaların fonunda yaranmışdır. Bütün elm 

sahələrində, o cümlədən sosiologiyada, eləcə də pedaqogikada inteqrasiya önəmli yer tutmuşdur.  

Açar sözlər: inteqrasiya, coğrafiya, fəndaxili inteqrasiya, fənlərarası inteqrasiya, tədris prosesi, 

məzmun standartı, quruluş əlaqəsi, birtərəfli əlaqə, tamamlayıcı əlaqə, koordinasiya əlaqəsi. 
  

Резюме: Хотя термин «интеграция» стал более активно использоваться с конца двадцатого 

века, суть и содержание, которые он выражает, существуют с начала жизни и составляют его сущест-

вование. В то время как дифференцированные подходы регулируют разделения, то интеграционные 

процессы возникают в результате обобщений. На протяжении всей истории человечества прогрессив-

ные инновации возникали на фоне дифференцированного, а также интегративного подходов. Интег-

рация играет важную роль во всех областях науки, включая социологию и педагогику. 

Ключевые слова: интеграция, география, внутрипредметная интеграция, межпредметная 
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Summary: Although the term "integration" has become more actively used since the end of the 

twelfth century, the essence and content that it expresses, exists from the beginning of life and constitutes its 

existence. From time to time, differentiated approaches regulate division and separation, and integration 

processes result in integration. Throughout the history of human progress, progressive innovations have 

emerged against the background of differentiated as well as integrative approaches. Integration plays an 

important role in all areas of science, including sociology and pedagogy. 
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Təcrübə göstərir ki, tədris prosesində fən-

daxili və fənlərarası inteqrasiyanın təmin edil-

məsi bilik və bacarıqların şagirdlər tərəfindən 

daha asan mənimsənilməsi, dərslərin maraqlı və 

məzmunlu qurulması, uşaqlarda tədqiqatçılıq 

meyllərinin yaranması üçün vacib şərtdir. Fən-

daxili inteqrasiya müəyyən bir fənnin aşıladığı an-

layış, bilik və bacarıqların əlaqələndirilməsi, fənn 
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daxilində səpələnmiş faktların sistemləşdirilməsi-

dir. Belə səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materia-

lın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də 

hesab etmək olar. Bu isə son nəticədə fənnin məz-

mununun strukturunun dəyişdirilməsinə gətirib çı-

xarır. Bu mənada inteqrasiya olunmuş məzmun 

informativ cəhətdən daha tutumlu olur, şagirdlərin 

daha əhatəli kateqoriyalarla düşünmə bacarıqları 

formalaşdırmalarına kömək edir  

Fənlərarası və fəndaxili münasibətlərin sa-

dəcə əlaqə deyil, inteqrasiya xarakteri daşıması 

bu münasibətlərin daha sıx və möhkəm olması-

na, onun bütöv bir prosesə çevrilməsinə şərait 

yaradır. Müəllimlər pedaqoji prosesdə ondan 

daha səmərəli qaydada istifadə etmək imkanı 

qazanırlar. Bundan əlavə, fənlərarası və fəndaxi-

li inteqrasiya interaktiv öyrənməyə geniş yol 

açır. Şagirdlərin təbiət, cəmiyyət və insanlar 

haqqında qarşılıqlı əlaqələr şəraitində qurulmuş 

biliklərə yiyələnməsini stimullaşdırır. 

İnteqrasiya nəticəsində tədris materialının 

yığcamlığı təmin edilir, təkrara yer verilmir, şa-

girdlər artıq yüklənmir və tədris vaxtına qənaət 

edilir. Onlar az vaxt içərisində çox, həm də bir-biri 

ilə üzvi əlaqədə formalaşmış biliklər əldə edirlər. 

Bu məqsədlə uşaqları inteqrativ biliklər əldə 

etməyə hazırlayan fənlərarası əlaqəyə geniş yer 

verilməlidir. Bunun təmin edilməsi üçün müəllim 

bütün fənlər üzrə proqram materiallarına yaxşı 

bələd olmalı, fənlərarası əlaqədən istifadə etməyin 

yollarını, onun metodikasını dərindən bilməlidir. 

Fənlərarası əlaqə prosesində tədris fənni 

şagirdlər tərəfindən yaxşı mənimsənilir, bir neçə 

fənn üzrə bilik, bacarıq və vərdişlər təkrarlanır. 

Biliyin şagirdlər tərəfindən sistemli mənimsənil-

məsi təmin edilir. 

Fənlərarası əlaqədən ardıcıl şəkildə istifa-

də tədrisin səviyyəsini yüksəldir, şagirdlərin tə-

fəkkürünü inkişaf etdirir, dünyagörüşünü geniş-

ləndirir. Buna görə də təhsilə ayrı-ayrı fənlərin 

öyrədilməsi kimi deyil, XXI əsrin tələb etdiyi 

həyati bacarıqların inkişaf etdirilməsi prosesi 

kimi baxılmalı, şagirdlər həyat boyu öyrənməyə 

hazırlanmalıdır.  

Cəmiyyətdə və təbiətdə bizi əhatə edən 

hər yerdə inteqrasiya mövcuddur. Bütün elmlə-

rin mənbəyini məkan, zaman, canlı və cansız var-

lıqların vəhdəti olan dünyadan alır və bütün fənlər 

bir Yer kürəsi və onun üzərində mövcud olan 

müxtəlif sahələrin öyrənilməsi üzrə inkişaf edir. 

Dünya vəhdət təşkil etdiyi kimi elmlər də vəhdət 

təşkil etməli və öz aralarında əlaqələndirilməlidir.  

Ümumi orta təhsil şagirdlərə təbiət və cə-

miyyət haqqında elmlərin əsasları haqqında 

bilik və bacarıq verir, obyektiv aləmin inkişaf 

qanunauyğunluqlarını dərk etməyə kömək edir. 

Şagirdlərin aldıqları bilik və bacarıqlar əsasında 

onların dünyagörüşü formalaşır, təfəkkür, dərk-

etmə qabiliyyəti inkişaf edir. Məktəbə həvalə 

olunmuş ümumtəhsil vəzifələrinin bir hissəsi 

coğrafiya fənnin üzərinə düşür. Coğrafiya fənni 

şagirdlərə dünyanın təbiəti, əhalisi və siyasi xə-

ritəsi haqqında, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə 

olan ölkələrin coğrafiyası haqqında bilik və ba-

carıqlar verir. Öyrənilən hər bir ölkənin ümumi 

iqtisadi səviyyəsi, tarixi inkişafı və müasir icti-

mai-siyasi vəziyyəti nəzərə almaqla, konkret 

təbii şəraitdə təsərrüfatın inkişafinın və yerləşdi-

rilməsinin xüsusiyyətləri ilə tanışlıq indi, Azər-

baycanın bir çox başqa ölkələrlə iqtisadi əlaqələ-

rinin gücləndiyi bir zamanda xüsusilə zəruridir.  

Coğrafiya fənn proqramında (kurikulumda) 

nəzərdə tutulmuş məzmun xətləri üzrə müəy-

yənlşdirilmiş standartlar həm fəndaxili həm də 

fənlərarası inteqrasiya imkanlarını ortaya qoyur.  

Fənlərarası əlaqələr coğrafiyanın tədrisin-

də bir sıra funksiyaları yerinə yetirir: 

1. Metodik funksiya şagirdlərin yalnız on-

ların əsasında təbiətə dair dialektik-materialist 

baxışları, onun bütövlüyü və inkişafı barədə 

müasir fikirləri formalaşdırmağın mümkün ol-

ması ilə ifadə olunur, Çünki fənlərarası əlaqələr 

müasir metodologiyanın tədrisində əks olunma-

sına kömək edir.  

2. Mövzulararası əlaqələrin inkiĢaf funksiya-

sı şagirdlərin sistemli və yaradıcı düşüncəsinin inki-

şafında, onların idrak fəaliyyətinin, müstəqillik və 

təbiət biliklərinə marağın formalaşmasında rolu ilə 

müəyyən edilir. Fənlərarası əlaqələr mövzu düşün-

cə ətalətinin aradan qaldırılmasına və şagirdlərin 

üfüqlərinin genişlənməsinə kömək edir. 

3. Mövzulararası əlaqələrin konstruktiv 

funksiyası ondan ibarətdir ki, müəllim onların 

köməyi ilə tədris materialının məzmununu, təli-

min təşkili metodlarını və formalarını yaxşılaş-

dırır. Fənlərarası əlaqələrin həyata keçirilməsi 

zamanı uyğun fənn müəllimləri tərəfindən əla-

qəli fənlərin birgə planlaşdırılmasını tələb edir. 

4. İnteqrasiyanın tərbiyəvi funksiyası. Mə-

nəvi və əxlaqi tərbiyə məktəbdəki tədris prosesi-
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nin ayrılmaz hissəsidir. Təbiət və ictimai elmlə-

rin qovşağında olan coğrafiya çox böyük təhsil 

potensialına malikdir. Coğrafiya dərslərində və 

məktəbdənkənar məşğələlərdə maneəsiz olaraq 

mənəvi davranış bacarıqları, yüksək estetik 

zövqlər, doğma təbiətin, doğma diyarın, tarixi 

və memarlıq abidələrinin, sənət əsərlərinin gö-

zəlliyini və zənginliyini anlamaq və qiymətlən-

dirmək bacarığı formalaşdırmaq mümkündür.  

Coğrafiya fənni tarix, fizika, biologiya, 

kimya, ədəbiyyat, riyaziyyat və digər fənlərlə in-

teqrasiya olunur. Xəritə bəşəriyyətin ən böyük 

kəşflərindən biridir. Coğrafiya xəritəsinin digər 

təsvir vasitələrindən əsas fərqi onun riyazi qa-

nunlara uyğun şəkildə yer səthinin şərti-obrazlı 

təsvir olunmasıdır. Deməli, coğrafiyaya qədər, 

şagird riyaziyyat fənnindən biliklər əldə etməlidir.  

―Miqyas‖ mövzusu öyrənildikdə, şagirdə hər 

hansı bir ərazinin planını hazırlamaq tapşırılsa, o, 

ən azı rəqəmləri tanımalı, kilometr, metr, santimetr 

barəsində bir təsəvvürə malik olmalıdır.  

Şagird xəritə ilə işləməzdən əvvəl isə rəng-

ləri tanımalıdır. Bu da «Təsviri incəsənət»-lə coğ-

rafiyanın əlaqəsidir. Məsələn, fiziki xəritələrdə ho-

rizontalların arası rənglənir. Bunun üçün üç rəngli 

şkaladan istifadə olunur. 0-200m olan ərazilər 

yaşıl, yüksəkliyi 200m –dən çox olan ərazilər qəh-

vəyi, dəniz dibi relyef isə mavi rənglə göstərilir. 

Yüksəklik artıqca qəhvəyi, dərinlik artıqca mavi 

rəngin tündlüyü artır. Şagird rəngləri bir-birindən 

fərqləndirə bilərsə xəritəyə baxan kimi ən yüksək 

nöqtəni və ən dərin çökəkliyi tapa bilər.  

Yeri gəldikcə coğrafiya dərslərində tanın-

mış insanların, şairlərini fikirlərinə müraciət 

edilir. Sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd 

peyğəmbərin ―Vətəni sevmək imandandır‖ fikri-

ni, Abbas Səhhətin  

Könlümün sevgili məhbubu mənim, 

Vətənimdir, vətənimdir, vətənim 

Vətəni sevməyən insan olmaz, 

Olsa da o şəxsdə vicdan olmaz  

misralarını, Məmməd Arazın: 

Vətən göz bəbəyi 

Biz isə kirpik 

Kiprik göz bəbəyin 

Qorusun gərək 

misralarını yeri gəldikcə şagirdlərə deyilməsi, 

onlarda vətənə məhəbbəti aşılayır. Bu zaman 

həm də ədəbiyyat fənni ilə fənlərarası inteqrasi-

ya yarada bilirik.  
Problemin aktuallığı. Müasir dünyada sürətlə 

gedən sosial, mədəni və texnoloji dəyişikliklər qlobal 

düşünmə tərzinin əhəmiyyətini xeyli artırır. Belə olan 

halda şagirdlər təlim prosesinin passiv iştirakçısı 

olmur. İnteqrativlik şagirdlərə ətraf aləmin dərk edil-

məsinə yaradıcı idraki münasibət bəsləyən subyektlər 

kimi yanaşılmasına imkan yaradır. Bu o zaman 

mümkün olur ki, təhsil pillələrində öyrənilən fənlər və 

onların əhatə etdiyi mövzular ayrı-ayrı deyil, əlaqəli, 

inteqrativ şəkildə tədris olunur. Digər bir tərəfdən in-

teqrativ kurikulum şagirdlərin dərsliklərdə verilən ma-

teriallara yaradıcı yanaşmasına kömək edir. 

Problemin elmi yeniliyi. Məktəb kursunda 

fənlərarası əlaqələrin qurulması biliklərin daha 

dolğun mənimsənilməsinə, elmi konsepsiyaların və 

qanunların formalaşmasına, təhsil prosesinin və 

onun optimal təşkilinin yaxşılaşdırılmasına, dünya-

görüşünün formalaşmasına, hadisələr arasındakı əla-

qənin anlaşılmasına kömək edir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Fənlərarası 

inteqrasiya bir neçə fənnin əhatə etdiyi ortaq bilik və 

bacarıqların sintezi olmaqla, bir fənnə aid anlayışların 

və metodların digər bir fənnin tədrisində istifadəsini 

nəzərdə tutur. Bu inteqrasiya müxtəlif fənlər arasında 

məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət edir. Bu 

proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə 

daha da təkmilləşdirilməsini təmin etməklə təlim pro-

sesinin səmərəliliyinin artırılmasına şərait yaradır. 
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Müasir dövrdə hər bir tələbənin öyrənmə 

fəaliyyəti həm təhsilin, həm də həyatda uğur qa-

zanmaq üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Öy-

rənmə fəaliyyətini iki konsepsiya səciyyələndi-

rir. (3) Bu konsepsiyalardan biri öyrənmə fəaliy-

yətini şəxsiyyətə xas olan cəhət hesab edir. İkin-

ci konsepsiya öyrənmə fəaliyyətinin bir hərəkət 

olduğunu düşünür. (5) Şəxsiyyətə xas olan xü-

susiyyət kimi öyrənmə fəaliyyətinin üç səviyyə-

sinin olduğu qeyd olunur. Birinci səviyyə fəaliy-

yətdə bilik artır. Tələbələr kimya mövzusunda 

bəzi biliklərə sahib olduqları təqdirdə, ikinci sə-

viyyəyə - təsdiqləyici fəaliyyət səviyyəsinə nail 

ola bilir. Üçüncü səviyyə kreativ fəaliyyətdir. 

(4) Kimyəvi təhsil sahəsindəki tədqiqatçılar əsa-

sən öyrənmə fəaliyyətinin dinamikada olduğunu 

qeyd edirlər. (3) Mövcud üsullar stimullaşdırıcı 

təlim fəaliyyətini inkişaf etdirir. Lakin bu gün 

kimya elmi sahəsində şəxsiyyət üçün xarakterik 

olan təlim fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi prob-

lemi hələ də mövcuddur.(1) Nəzəri və təcrübi 

tədqiqatlar tədris fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması 

üçün pedaqoji model hazırlamağa imkan verir. 

Fəaliyyəti artırmaq, öyrənmək üçün stimullaşdı-
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rıcı motivlər bu günün tələbidir . Bu məsələdə 

"maraqlı" və "faydalı" motivlər çox kömək edir. 

Koqnitiv strategiya anlayışı yaradıcı bir fəaliy-

yətin inkişaf etdirilməsi üçün çox vacibdir. 

"Koqnitiv strategiya" və "metod" anlayışları 

arasında fərq var. "Metod" müəyyən bir məqsə-

də çatmağın yoludur. " Koqnitiv strategiya" isə 

idraki fəaliyyətin ən yüksək mərhələsidir. (2) 

Tələbələrin təlim fəallığını artırmaq məqsədi ilə 

aşağıdakı innovativ qaydalarıdiqqətinizə təqdim 

edirik:  

Şagird və tələbələrin öyrənmə motivləri 

tədris metodlarından asılıdır. Kimyanı öyrən-

mək üçün öyrənənləri maraqlanmağa ehtiyac 

var. Bu tələbələr müəllimlərin köməyi olmadan 

təhsil almaq imkanına malik deyillər. Ümumi 

biliklər əldə edən tələbələr artıq kimya haqqında 

müəyyən biliklərə sahibdirlər. Onlar evristik 

təhsildə prosesinin əsas daşıyıcısına çevrilirlər. 

Bu tələbələr kimyəvi maddələrin mahiyyətini 

başa düşməklə yeni bacarıqlara yiyələnmək istə-

yirlər. Bu tələbələr öyrənmə prosesində mənim-

səmə mərhələsinə çatmaq istəyir, buna görə də 

öyrənmə çətinliklərini dəf etməyə çalışırlar. 

Onlar problemlərin həlli üçün yeni yolları araş-

dırırlar. Bunun üçün də tədqiqatçılar təlim fəa-

liyyətinin yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif üsul-

lar hazırlamışlar. Bu üsullar bunlardır: 

 problemlərin həlli;  

 öyrətmə oyunları;  

 kimyəvi laborator təcrübələr;  

 motivasiyanı inkişaf etdirmək;  

 müsbət emosional təhsil; 

 əyləncəli öyrənmə prosesi; 

 tədrisin evristik metodları;  

 kimya və insan həyatı arasındakı qarşı-

lıqlı təsiri öyrətmə;  

Bütün bunlarla yanaşı, kimya fənnin tədri-

sində şəxsiyyətin xarakteristikası kimi təlim fəa-

liyyətinin təkmilləşdirilməsi yolu hazırlanma-

mışdır. Bunlaradan biri də kimya təhsilində 

tədris fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi modeli 

aiddir. Bu modeli A. Maslou ―özünü təsdiqləmə 

konsepsiyası‖ əsasında yaratdığını qeyd edir. (4) 

Fikrimizcə, insanın elmi-tədris fəaliyyəti üçün 

motivləri məhz öyrənmə motivlərini əhatə edir. 

Bu modelə görə, müəllimlər tədris metodlarını 

təlim fəaliyyətinin səviyyəsindən asılı olaraq 

seçməlidirlər. Tələbələrin idraki fəaliyyətinin 

inkişafını öyrənmək üçün stimullaşdırıcı motiv-

lərdən istifadə edilir. Burada "maraqlı" və "fay-

dalı" motivlərin istifadəsi vacibdir. İnkişaf etdir-

mə fəaliyyətinin davamlılığını təmin etmək 

üçün kimyəvi eksperimentlər, vizuallaşdırma, 

öyrətmə oyunları, müxtəlif əyani vasitələr, 

kimya mediada, kimya və həyat arasındakı qar-

şılıqlı əlaqə kimi metodlardan istifadə etmək la-

zımdır. Kimyəvi konsepsiyaların tədricən inki-

şafı, problemlərin həlli öyrənmə uğuru üçün 

şərtdir. Bu prosesdə müəllimlərin metaforalar-

dan istifadə etməsi lazımdır və bu böyük əhə-

miyyət daşıyır. Metafora şagirdlərə çətin kimyə-

vi anlayışları başa düşməyə kömək edir.  

Öyrənmə müvəffəqiyyəti ilə əlaqədar hiss-

lər təkrarlandıqda, bu, öyrənmə fəallığını daha 

da artırır. Yaradıcı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi 

çoxlu bilik tələb edir. Müəllimlər şagirdlərin 

bilik və bacarıqlarının təkmilləşməsi istiqamə-

tində tədris metodlarını daim inkişaf etdirməli-

dir. Koqnitiv strategiyalar anlayışı yaradıcı bir 

fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi üçün çox faydalı-

dır. Tədris fəaliyyətinin keyfiyyətinin yaxşılaş-

dırılması üçün aşağıdakı qaydalar təklif olunur: 

 Əvvəlcə tələbələr kimyaya maraq göstər-

məlidirlər və yalnız bundan sonra onu öyrənmə-

yə maraq göstərəcəklər. Bilirik ki, motivlər bəzi 

fəaliyyətin əsasını təşkil edir. Şagirdlərin kimya 

dərslərinə marağını artırmaq üçün müəllimlər 

inteqrativ öyrətmə üsulunu genişləndirərək, 

kimyəvi eksperimentlər, komanda işi, kimya ta-

rixi haqqında məlumat, kimya və digər fənlərlə 

əlaqə və s. istifadə etməlidirlər: 

 İlk olaraq, tələbələr maddələri, ikincisi, 

onların quruluşlarını öyrənməlidirlər. Şagirdlər 

maddələri və onların quruluşlarını öyrəndikdən 

sonra, kimyəvi düsturları və kimyəvi tənlikləri 

öyrənməlidirlər. Bu qayda kimya kursunun ilkin 

qurulması metodu da adlanır. Şagirdlərdən so-

ruşsaq: "Kimyəvi elementləri haradan tapırıq?" 

Cavabı eşidə bilərik: ― Dövri Cədvəldə!‖. Bu 

cavab, 2 nömrəli qaydanın həyata keçirilməmə-

sinin dolayı əlamətidir. Müəllim onda sorğunu 

belə davam edir: ―Kimyəvi elementlər ətrafı-

mızda və bədənimizdə də var. Sən və mən də 

daxil olmaqla bütün maddi dünya kimyəvi ele-

mentlər deyilən kiçik hissəciklərdən təşkil edil-

mişdir. 100-dən çox kimyəvi element tanınmış-

dır.‖ 

*Əvvəlcə tələbələrə praktik təcrübə göstə-

rilməli, sonra nəzəriyyə öyrədilməlidir. Tələbə-
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lərin əksəriyyəti nəzəriyyə yaxud təcrübə öyrən-

məyə üstünlük verirlər? Düşünürük ki, cavab 

aydındır. Təcrübəsiz bir nəzəriyyə tələbələr 

üçün o qədər də əhəmiyyət kəsb etmir. Həyatı 

problemlərlə qarşılaşdırmaq lazımdır, onda bu 

nəzəriyyənin vacibliyi başa düşüləcəkdir. Onda 

nəzəriyyənin insan həyatının problemlərini həll 

etmək üçün elmi cəhətdən etibarlı bir yol olduğu 

və praktik problemlərin həlli üçün bir vasitə 

kimi nəzəriyyənin əhəmiyyəti aydınlaşacaqdır.  

*Kimya insan həyatı ilə əlaqələndirilməli-

dir. Burada müəllimlər həyatın digər sahələrin-

dən olan məlumatlardan istifadə etməlidir - 

kimya tarixi, gündəlik həyat (sağlamlıq, peşələr 

və s.), media , TV, internet, qəzetlər, jurnallar 

materialları, digər fənlərlə (biologiya, coğrafiya, 

fizika, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqaları) əlaqə.  

*Tələbələr kimyəvi düsturları və kimyəvi 

tənlikləri başa düşmək üçün kimyəvi hesabla-

malardan istifadə etməyi bacarmalıdırlar. Kimya 

fundamental elmdir. Kimya maddələrin qurulu-

şunu elmi tədqiq edir, lakin düsturlar və tənlik-

lər kimyanı başa düşmək üçün böyük əhəmiyyə-

tə malikdir. Şagirdlər "kimyəvi formul", "kim-

yəvi tənlik" kimi anlayışların nə olduğunu başa 

düşməsələr, kimya tədrisini keyfiyyətli yerinə 

yetirmək qeyri-mümkün olur. 

Yuxarıda qeyd olunanlara istinad edərək, 

qaydalara müəllimlər tərəfindən əməl olunsa, 

şagirdlər özləri təhsil almağa hazır olacaqlar. 

Müəllim tələbələrə problemlərin asan həll olun-

masının mümkünlüyünü izah etməlidir. Çünki 

tələbələr fərqlidirlər. Belə ola bilər ki, bir tələbə 

bir həll yolu seçsin, digər tələbə ikinci yolu 

seçsin, bu vəziyyətdə tələbələr müxtəlif həll 

üsullarını müzakirə edə bilərlər. Təlim prosesin-

də müsabiqə və konfranslarda iştiraka tam hazır 

olan tələbənin hazırlanması da vacibdir.  

Nəticə. Təcrübə və araşdırmalarımız gös-

tərdi ki, bu qaydalardan istifadə tələbələrin təlim 

fəallığını artır. Passiv olan şagirdlərdən fəal 

vəziyyətə keçən şagirdlərin sayı nisbətən iki 

dəfə artır.  
Problemin aktuallığı. Təhsilin inkişaf etdiril-

məsi, innavasion texnologiyalardan istifadə edilərək, 

şagirdlərin interaktiv fəallığının artırılması və zama-

nın tələbinə uyğun üsul, metodların daha səmərəli 

seçilməsi yolu ilə şagird və tələbələrin mənimsəmə 

qabiliyyətlərinin təkmilləşdirilməsinə müsbət təsir 

etməsidir.  

Problemin elmi yeniliyi. Kimyanın tədrisi 

prosesində şagirdlərin interaktiv fəallığının artırıl-

ması təhsilinin dayanıqlı inkişaf perspektivləri haq-

qında olan araşdırılmalardan alınan nəticələrdən 

tədris prosesində istifadə edərək, həm orta, həm də 

ali məktəblərdə dərsin daha fəal şəkildə təşkil edil-

məsi, şagirdlərin kimyaya marağının və motivləşdi-

rilmənin artırılmasıdır.  

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, məqalədə irəli sürülən metodlardan ali və orta 

məktəb müəllimləri, tələbə və şagirdlər pedaqoji 

prosesdə istifadə edə bilərlər.  
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во времени и пространстве у учащихся с помощью таких наглядных средств как исторические карты, 
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Summary: The article analyzes and generalizes the issues of localization of historical events in time 

and space in students using visual aids – historical maps, atlas maps, synchronous tables and images, 

chronology. The great role of the application of these tools in the perception of historical knowledge and 

other issues were also touched upon. 
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Tarixi hadisələr həm zaman, həm də 

məkan daxilində baş verir. Tarixi faktın xüsu-

siyyəti onun malik olduğu zaman daxilində mü-

əyyən edilməsidir. Yalnız hadisələrin baş verdi-

yi vaxtı müəyyən etdikdən sonra, onların əvvəl-

ki və sonrakı hadisələrlə əlaqəsini, səbəb və nə-

ticələrini müəyyən etmək olar. 

Tarixi təsvirlər tarixi faktların, hadisələrin, 

şəxsiyyətlərin xarici və ən ifadəli xüsusiyyətləri-

nin, zaman və məkanda lokallaşdırılmasının şa-

girdlərin şüurunda əks olunmasıdır. Tarixi ba-

xışlar həmişə subyektivdir. Bu, tarixi gerçəkli-

yin qavranılmasının xüsusiyyətləri ilə əlaqədar-

dır. Tarixi konsepsiya, tarixi həqiqətlərin ən 

əhəmiyyətli, ümumiləşdirilmiş sistemləşdirilmiş 

xüsusiyyətlərinin şüurunda əks olunmasıdır, bir 

qayda olaraq, ilkin qavrayışda görünməyən da-

xili mahiyyətlərini ortaya qoyur. Tarixi anlayış-

lar obyektivdir. Bu, hər bir təhsilalan üçün təx-

minən eyni olmalıdır deməkdir. Tarixi biliklərin 

əsasını təşkil edən anlayışlardır. Tarixi biliklərə 

səbəb-nəticə əlaqələrinin qurulması, tarixi inki-

şaf qanunları və tarix elminin bilikləri daxildir. 

Buraya, şagirdlərin tarixi materiallarla işləmə 

yolları və onlardan işlərində istifadə etmə baca-
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rıqları barədə məlumatlar da daxil edilə bilər. 

Başqa sözlə, bacarıq və bacarıqlarla əlaqədardır. 

Şagirdlərdə tarixi hadisələrin baş verdiyi 

yer haqqında düzgün fikirlərin yaradılması hadi-

sələrin vaxtında inkişafı ilə bağlı fikirlərin inki-

şafı üçün vacibdir. Şagirdlərin bir hadisənin 

necə baş verdiyini deyil, harada baş verdiyini də 

bilmələri çox vacibdir. Hadisələrin lokallaşdırıl-

ması xəritələr və sxematik planlardan istifadə 

etməklə baş verir. Şəkillər, izlər, fotoşəkillər 

ərazini xarakterizə etmək üçün istifadə olunur. 

Ərazi bütün tarixi hadisələr üçün meydan-

dır və yer şəraiti çox vaxt hadisələrin konkret 

gedişini müəyyən edir. Bir çox tarixi hadisələr 

yalnız müəyyən coğrafi və ya məkan şərtləri ilə 

əlaqəli şəkildə öyrənilir. Tarixi öyrənərkən əra-

zinin təbiəti, iqlimi, çayların, göllərin və dəniz-

lərin olması, rabitə yolları, faydalı qazıntılar və 

s. haqqında bir təsəvvürə sahib olmaq çox va-

cibdir. Tarixi һadisələrin müəyyən bir yerə aid 

edilməsi onların lokallaşdırılması (məһdudlaşdı-

rılması) adlanır [1, s. 291]. Nəticədə lokallaşdır-

ma əyani vasitələrin, xüsusilə tarix xəritələrinin 

köməyi ilə əldə edilir.  

Tarix dərsində xəritə ilə iş coğrafi mühiti 

xarakterizə etmək üçün əsas metoddur. Coğrafi 

mühit cəmiyyətin inkişafının hərəkətverici qüv-

vəsi olub bu və ya digər ölkədə, bu və ya digər 

dövrdə tarixi prosesi sürətləndirərək, yaxud lən-

gidərək, onun inkişafına əhəmiyyətli təsir göstə-

rir. Lakin bu təsirin dərəcəsi və xarakteri tarixən 

dəyişkəndir, yəni yekun etibarilə inkişafın müx-

təlif pillələrində insanın fəaliyyəti nəticəsində 

dəyişilir. 

Təhsil şəkilləri kimi digər əyani vəsaitlər-

dən fərqli olaraq xəritələr hadisələrin konkret-

ləşdirilmiş vizual təsvirini təmin etmir, yalnız 

mücərrəd simvolik bir dil istifadə edərək yer-

zaman strukturlarını çoxaldır. Tarixi xəritə, də-

rəcə barmaqlığı istifadə edərək şərti olaraq coğ-

rafi formada yerli tarixi əks etdirən əyani kö-

məkdir. Xəritələr həm də müəyyən bir ərazidəki 

tarixi və coğrafi hadisələr haqqında bir məlumat 

mənbəyi, öyrənilən tarixi faktlar arasındakı əla-

qələrin mənimsənilməsi və anlaşılması üçün 

duyğu qaynağıdır və öyrənilən materialı ümumi-

ləşdirmək, şagirdin biliklərini möhkəmləndir-

mək və yoxlamaq vasitəsi ola bilər. Buna görə 

xəritə hər dərsdə olmalıdır və dərsin mövzusuna 

uyğun olmalıdır. Xəritədə işin əsas məqsədi: şa-

girdlərə xəritəni oxumağı və anlamağı öyrətmək, 

ondan lazımi məlumatları çıxarmadır [ 2, s. 33]. 

Dünyanın energetika və xammal ehtiyatla-

rının, neft mənbələrinin, dünya dəmir və dəniz 

yollarının coğrafi yerləşməsini hesaba almadan, 

imperializm dövründə dünyanın bölüşdürülməsi 

və yenidən bölüşdürülməsi uğrunda mübarizə-

nin konkret tarixini başa düşmək olmaz. Tarix 

dərslərində hadisələrin gedişini xəritədə göstər-

mə, tarixi hadisələr haqqında müəllimin şərhi ilə 

müşayiət olunmalıdır. Dərslərdə xəritədən təkcə 

tarixi hadisələrin lokallaşdırılması, bu hadisələ-

rin inkişaf etdiyi coğrafi mühit haqqında təsəv-

vür yaratmaq üçün istifadə edilmir, tarix mate-

rialın təhlili və ümumiləşdirilməsi gedişində is-

tifadə olunan xəritə həm də tarixi hadisələri ay-

dınlaşdırmaq işinə xidmət edir: Xəritə elə bir 

əyani vasitədir ki, o, tarix materialını başa düş-

məyə, tarixi hadisələrin gedişini anlamağa, tari-

xi əlaqələri, xüsusən səbəbiyyət əlaqələrini və 

qanuna uyğunluqları açıb göstərməyə kömək 

edir. Xəritə hətta tarixi öyrənməyin ilk pillələ-

rində, öyrənilmiş materialın şagirdlər tərəfindən 

təhlil edilib ümumiləşdirilməsi işində kömək 

edir və şagirdləri tarixi inkişafin qanunauyğun-

luqlarını açıb göstərməyə yaxınlaşdırır. Tədris 

təcrübəsində dörd cür tarix xəritəsi vardır:  

1. Bir ölkədəki və ya bir qrup ölkələrdəki 

tarixi hadisələri, tarixin inkişafın müəyyən döv-

ründə onların vəziyyətini, mövqeyini əks etdirən 

ümumi xəritələr. Ümumi tarix xəritəsi bir növ 

tarixi prosesin ―eninə‖ kəsiyini verir. Lakin bu 

qəbildən olan xəritələrdə də tarixi inkişafın di-

namikasını əks etdirən ünsürlər vardır:  

1) müəyyən müddət ərzindəki ərazi dəyi-

şiklikləri; 

2) hərbi əməliyyatların gedişini göstərən 

şərti işarələr; 

3) ictimai hərəkatlarla əhatə olunmuş əra-

zilər. 

2. İcmal xəritələri öyrənilən hadisənin in-

kişafındakı bir sıra ardıcıl cəhətləri, ən əvvəl, 

uzun dövr ərzində baş vermiş ərazi dəyişikliklə-

rini əks etdirirlər. 

3. Mövzu xəritələri tarixi prosesin ayrı-

ayrı hadisələrinə və cəhətlərinə həsr olunmuş-

dur. Mövzu xəritəsində mövzuya aid olmayan 

işarə və təfərrüatları azlıq təşkil edir, o, öyrəni-

lən hadisəni bütün təfsilatı ilə açıb göstərir, tari-

xi hadisə və faktları dərindən öyrənməyə imkan 
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verir. Dərsliklərin mətnindəki xəritələrin əksə-

riyyəti mövzu xəritələridir. Müəllim bu xəritə-

lərdən əlavə, çap olunmuş divar mövzu xəritələ-

rindən, qlobusdan, habelə əl ilə çəkilmiş mövzu 

xəritələrindən istifadə edə bilər.  

4. Sxem xəritələri, yaxud xəritə-sxemlər 

mövzu xəritəsinin bir növüdür. Tarix dərslərin-

də tarix xəritələrindən əlavə coğrafiya xəritələ-

rindən də istifadə edilir [1, s. 296]. 

Şagirdləri tarixini öyrənəcəkləri ölkənin 

təbii şəraiti ilə tanış etmək üçün, həmçinin kiçik 

yaşlı məktəbliləri tarix xəritəsini başa düşməyə 

yaxınlaşdırmaq üçün fiziki-coğrafi icmal olan 

xəritələrdən istifadə etmək məqsədəuyğundur. 

Tarix dərsində xəritə ilə işin metodikası müva-

fiq şəkildə qurulmalı, şagirdlərdə tədqiqatçılıq 

bacarıq və vərdişləri yetişdirməlidir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, xəritə hər bir tarix dərsində 

zəruri və məcburi vasitə olduğundan, öyrənilən 

dövrə uyğun gəlməli, mövzunun mahiyyətini 

özündə əks etdirməlidir. Sxem xəritələrlə meto-

diki işin təşkili şagirdlərdə müqayisə aparmaq 

bacarıqları yetişdirir, onlar hər bir dövrə aid xəri-

tələri müqayisəli təhlil etməklə, tarixi zaman xət-

tində sərhədlərdə, dövlətin ərazilərində, həmçinin 

toponimlərdə olan dəyişiklikləri çözə bilirlər.  

Yeni xəritə ilə tanış olmaq üsullarından 

biri şagirdlərin diqqətini onlara yaxşı tanış olan 

obyektlərə oriyentir kimi cəlb etmək, xəritə ilə 

sonrakı işdə bu obyektlərdən istifadə etməkdir. 

Şagirdlər tərəfindən tarix xəritəsinin başa düşül-

məsi üçün köhnə öyrənilmiş xəritədən yeni, son-

rakı xəritəyə keçməyin düzgün metodikasının 

böyük əhəmiyyəti vardır. Şagirdlər müəllimin 

rəhbərliyi altında iki xəritəni müqayisə etdikdə, 

iki xəritənin (öyrənilmiş və yeni) müqayisəsi ta-

rixi inkişafın ardıcıllığını və hər dövrün əsas xü-

susiyyətlərini izləməyə, fikrən, xəritənin birini 

digərinin üzərinə ―qoyub‖ tarixi dəyişiklikləri: 

dövlət ərazisinin artmasını və ya azalmasını, şə-

hərləri və toponimik dəyişiklikləri müşayiət 

etmək imkanı qazanırlar. 

Müəllimin şərhində, xəritədə göstərmək 

yolu ilə, lokallaşdırılan hər bir şey divardakı xə-

ritədə göstərilməli və şagirdlər tərəfindən dərs-

likdəki və ya atlasdakı xəritədə izlənilməlidir. 

Şagirdlərdə xəritələrə bələd olmaq qabiliyyəti-

nin inkişafına və möhkəmləndirilməsinə kömək 

edən inanılmış üsul eyni zamanda iki xəritə ilə 

işləməkdir: müəllim divardakı xəritədə göstərir, 

şagirdlər isə dərslikdəki xəritəni izləyirlər, di-

vardakı xəritədə adları onlara deyilmiş və göstə-

rilmiş yerləri müəllimin göstərişi ilə öz xəritələ-

rində tapırlar. 

Tarix xəritəsinin üstünlüklərindən biri həm 

də onun dinamikliyidir. Fiziki-coğrafi xəritələrdə 

daha çox zahiri görkəmə, rənglərə və şərti 

işarələrə yer verildiyi halda, tarix xəritələrində 

baş vermiş tarixi hadisələrin inkişafında böyük 

rol oynamış mühitə və məkana diqqət verilir.  

Tarixin tədrisi metodikasında məkanca lo-

kallaşma ilə yanaşı, zamanca lokallaşmaya da 

istinad edilir. Zamanca lokallaşma xronologiya-

dan başlayır; hər bir tarixi dövrün, hər tarixi 

prosesin və hadisənin özünün məntiqi ardıcıllı-

ğı, yəni xronologiyası mövcuddur.  

Tarix biliklərinin onurğa sütunu kimi xrono-

logiyanın rolu, şagirdlərin tarixi proseslərin dövr-

ləşdirilməsini dərk etmələrində xüsusilə aydın 

şəkildə özünü göstərir. Əlbəttə ki, dövrləşdirmə 

ilk növbədə dövrlər arasındakı keyfiyyət fərqləri-

nin mənimsənilməsini tələb edir. Ancaq dövrləri 

məhdudlaşdıran xronoloji çərçivə haqqında 

möhkəm bir məlumat da lazımdır. Tarixi dövrlərin 

tarixləri xronoloji biliklərin əsas elementidir. Xro-

nologiyanın tədqiqi şagirdlərdə tarixi həqiqətləri 

vaxtında lokallaşdırma ehtiyacını və vərdişlərini 

inkişaf etdirmək, aralarında müvəqqəti əlaqələr 

qurmaq üçün hazırlanmışdır.  

Şagirdlərin tarixi zaman anlayışını forma-

laşdırır, tarixi dövrlərdə düşünmək, xronoloji bi-

liklərinə əsaslanaraq düşünmək qabiliyyətini in-

kişaf etdirir. Bütün bunlar məktəb tarixi kursla-

rında xronoloji biliklərin öyrənilməsinin məz-

munu və metodlarını müəyyənləşdirir. Beləliklə, 

xronologiya müxtəlif xalqların və dövlətlərin 

xronoloji sistemlərini və təqvimlərini öyrənən 

köməkçi bir tarixi fəndir. Tarixi hadisələrin ta-

rixlərini təyin etməyə kömək edir (il, ay, gün), 

hansı hadisənin daha əvvəl, daha sonra hansı ol-

duğunu və ya hər iki hadisənin eyni vaxtda 

(sinxron olaraq) baş verdiyini təyin etməyə 

kömək edir. Xronologiya tarixi hadisələrin müd-

dətini, tarixi proseslərin dövrləşdirilməsini, tari-

xi mənbələrin yaranma müddətini açıqlayır.  

 Vaxt haqqında təsəvvürlər tədricən V si-

nifdə tarix təlimi gedişində inkişaf etdirilir ki, 

bu zaman ―boş‖ əsrlər hadisələrlə dolmağa baş-

layır, hadisələr isə xronoloji cəhətdən ardıcıl sı-

ralara düzülürlər. Beləliklə, ibtidai sinifdə vətən 
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tarixi materialı üzərində tarixi vaxt haqqında, 

hadisələrin ardıcıllığı haqqında məktəblinin tə-

səvvürü inkişaf etdirilir, keçmiş haqqında təsəv-

vürlərə məlum xronoloji qayda daxil edilir. İlk 

öncə əsr və minillik haqqında şagirdlərin təsəv-

vür və anlayışlarını dəqiqləşdirmək lazımdır. 

Xronologiyanı mənimsəmək və uzaq 

keçmiş haqqında təsəvvürləri inkişaf etdirmək 

üçün vaxt lenti dərsdə tətbiq edilən mühüm va-

sitədir. Vaxt lentini müəllim və ya şagird asan-

lıqla düzəldə bilər. Lentin ağ tərəfində əsrlərin 

bölgüsü aparılır, sonra isə müəllimin rəhbərliyi 

ilə məktəblilər vaxt lentinin üzərində müxtəlif 

əsrlərin ən mühüm hadisələrinin tarixləri olan 

kiçik plakatları bərkidirlər və hər dəfə adı çəkil-

miş hadisənin neçə il və ya əsr qabaq baş verdi-

yini hesablayırlar. Bu qayda ilə əsrlərin hesabını 

eramızın və ya eramızdan əvvəlki tarixin can-

landırılması ilə öyrənə bilərlər. Tarixin bu böl-

güsü haqqında məktəblini məlumatlandırmaq 

vacib və məqsədə müvafiqdir [3, s. 227-231]. 

Əsrlərin alimlər tərəfindən qəbul edilmiş 

şərti hesablanmasını izah edərək, zaman məfhu-

munu ifadə edən amilləri aydınlaşdırmaq zəruri-

dir. Bu məqsəd ilə tarix dərsliklərində eramıza, 

həmçinin eramızdan əvvəlki tarix hesabına dair 

suallar, məsələlər və tapşırıqlar verilməsi 

mühüm metodiki işdir. VI sinifdə ―Qədim dün-

ya tarixi‖ kursu keçildiyi bütün müddətdə şa-

girdləri ―əks‖ hesablamaya alışdırmaq lazımdır. 

Bunun üçün müxtəlif tarixi hesablamaları əks 

etdirən sualların verilməsi şərtdir. Məsələn, 

Hammurapinin (e.ə.1792-1750) 42 il davam 

edən padşahlığı nə vaxt qurtarmışdır? və s.  

 Müəllimin müntəzəm olaraq iş aparması-

na baxmayaraq, məktəblilər hələ uzun müddət 

xronoloji səhvə yol verə bilərlər. Çünki bu onlar 

üçün həqiqətən çətindir. Əvvəl tarix dərsliklə-

rində bütün xronoloji materialı əhatə edən əsas 

və mühüm prinsip vaxt xətti hesab olunurdusa, 

yalnız xronologiya ilə işləmək çıxış cəhəti kimi 

qiymətləndirilirdisə, sonradan şagirdləri xrono-

loji yaddaşlar vasitəsilə sinxron cədvəlin ən 

sadə formasından bütün kurs üzrə yekun xrono-

loji cədvəlin öyrənilməsinə və sinxron cədvəllə-

rin müqayisəsinə doğru istiqamətləndirmək əsas 

meyar hesab olunur. Bunların hamısı xronologi-

yanı dərk etmək, mənimsəmək vasitəsi olmaq 

etibarilə adi və mürəkkəb sinxron və xronoloji 

cədvəllərə keçməyə imkan verir. 

Xronoloji tarixləri şüurlu surətdə möh-

kəmləndirməyin praktikada başqa üsulları da 

tətbiq edilir. Bu tarixi hadisələrin uzunluq müd-

dətinin müəyyən edilməsi ilə ola bilər. Məsələn, 

XVI əsrdə Səfəvilərlə Osmanlı dövləti arasında 

müharibə kiçik fasilələrlə neçə il davam etmiş-

dir? Sonra müasir dövrdən başlayaraq illəri he-

sablamaq üsulu. Məsələn, Nizami Gəncəvi neçə 

il bundan əvvəl yaşamışdır? (1141-1209) və s. 

Metodika xronologiyanın dərk olunaraq 

möhkəmləndirilməsinin müxtəlif üsullarını töv-

siyə edir. Xronologiyanı mənimsəmək nəinki ta-

rixləri yadda saxlamaq, həm də tarixi hadisələ-

rin ardıcıllığını yaxşı təsəvvür etmək və onların 

arasındakı əlaqəni başa düşmək imkan verir. 

Buna görə də xronoloji materialın təkrarını tari-

xi əlaqələr üzrə aparmaq daha yaxşıdır. Məsə-

lən, Almaniyada 1525-ci il kəndli müharibəsini 

öyrənərkən, orta əsrlərdə hansı kəndli üsyanları-

nın şagirdlərə məlum olduğunu yada salmaq 

uyğun olar. Bunun üçün Fransada 1358, İngiltə-

rədə 1371 və s. kəndli üsyanlarını və onlar haq-

qında bilgiləri xatırlatmaq lazımdır. 

Zamanca lokallaşmanın digər növü sinx-

ron təsəvvürlərin yaradılmasıdır ki, bu bir ölkə-

də iki eyni və ya oxşar tarixi hadisənin müqayi-

səsi, müxtəlif dövrlərdə və ya müxtəlif ölkələrdə 

baş vermiş eyni köklü, eyni əsaslı oxşar tarixi 

hadisələrin müqayisə edilməsi deməkdir. Za-

manca lokallaşmanın əsas ünsürü zamanın geri-

yə hesablanması - eradan əvvəlki dövrlərə aid 

olan tarixi hadisələrin müəyyənləşməsi zamanı 

tətbiq edilir. Zaman oxunun tətbiqi - eradan əv-

vəlki dövrdən bu günə qədər baş verən tarixi ha-

disələrin müvafiq şəkildə, dərsin məzmun və 

mahiyyətinə uyğun olaraq əsaslandırılması, 

zaman oxunda yerləşdirilməsidir. 

Hadisələrin təqvimləri və sadə xronoloji 

cədvəllər nəinki tarixləri möhkəmləndirməyə, 

həm də öyrənilən hadisənin inkişafında əsas 

mərhələləri aşkara çıxarmağa kömək edirlər.  

Sinxron cədvəl ayrı-ayrı ölkələrin tarixin-

də olan hadisələrin və ya ictimai həyatın müxtə-

lif cəhətlərinə aid təzahürlərin baş verməsinin 

eyni vaxta təsadüf etməsini əks etdirir. Sinxron 

cədvəllər müxtəlif ölkələrin tarixində olan hadi-

sələr arasında əlaqələrin yaranmasını anlamağa, 

şagirdlərin tarixi prosesin ümumi qanunauyğun-

luqlarını və ayrı-ayrı ölkələrin inkişaf xüsusiy-

yətlərini dərk etməsinə kömək edir [4, s. 289]. 
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Metodistlər göstərirlər ki, konkret tarixi 

təsəvvürlər, tarixi anlayışların təşəkkül tapması-

nın əsasıdır. Doğrudur, məktəblinin hafizəsində 

həkk olunmuş keçmişin obraz və mənzərələrinin 

dairəsi genişləndikcə və məzmunu zənginləşdik-

cə onların nəticəsində xülasə edilmiş anlayışlar 

sistemi daha da məzmunlu və çevik olur. Tipik 

obraz – bu, ümumi anlayışdan hərçənd fərqli 

olsa da, həm də ümumiləşdirmədir, hadisə və ya 

şəxsin bütöv surəti – bu ümumi qanunauyğun-

luqların açılıb göstərilməsindən fərqli olsa da, 

həmçinin tarix elminin nəticəsidir [1, s.186]. 

Tarixi hadisələrin həm zaman, həm də 

məkanca lokallaşdırılmasında tarixi perspektivin 

məzmununa bunlar aid edilir: 

1. Zamanın məğzini göstərmək; 

2. Hadisələri xronoloji ardıcıllıqla sırala-

maq; 

3. Hadisələri formalaşdıran şəxslərin rolu-

nu müəyyənləşdirmək; 

4. Müəyyən bir hadisə ilə əlaqədar fərdi 

və ya qrup motivasiyasını müəyyənləşdirmək; 

5. Tarixi vizual təsəvvür etmək; 

6. Xüsusi hadisələri ya yaxın, ya da uzaq 

keçmişdəki eyni təbiətli digər hadisələrlə əlaqə-

ləndirmək; 

7. Xüsusi tarixi hadisələrin və vəziyyətlə-

rin uzunmüddətli nəticələrini müəyyənləşdirmək 

[5, s. 46]. 

Tarixi təsəvvürlərin təşəkkülü ilə yanaşı 

tarixi təsəvvürləri yaratmaq sahəsindəki işin öz 

müstəqil idrak və təhlil əhəmiyyəti vardır. K.D. 

Uşinskinin dediyi kimi "Daha çox bilik əldə et-

dikcə və bu xam materialı daha yaxşı işlədikcə, 

idrak daha çox inkişaf edir və daha da güclü 

olur. Tarixi keçmişin hadisələri bilavasitə hissi 

qavrayış cismi kimi şagirdlərə təqdim oluna 

bilməz, onlar təkrar olunmur və təzələnmirlər» 

[6, s. 79]. 

Şagirdlərdə konkret tarixi təsəvvürlər, hər 

şeydən əvvəl müəllimin canlı nitqinin köməyi 

ilə, tarix materialının müəllim tərəfindən parlaq 

surətdə izah edilməsi yolu ilə yaradılır. Hər bir 

tarix müəllimi bilir ki, tarixi hadisələr haqqında 

təkcə bir şifahi təsvirin köməyi ilə dəqiq və mü-

kəmməl tarixi təsəvvürlər təmin etmək necə çə-

tindir. Ona görə də həm aşağı siniflərdə, həm də 

yuxarı siniflərdə tarix dərslərində müəllim elə 

natiq olmalıdır ki, onun tarixi hadisələr haqqın-

da verdiyi məlumatlar şagirdlərdə olan konkret 

tarixi təsəvvürlərin zəmini üzərində qurulmuş 

olsun. Bu da müəllimin şərhi zamanı konkretləş-

dirmənin müxtəlif vasitə və üsullarının köməyi 

ilə əldə edilir. Tarixi keçmiş haqqında şagirdlər-

də canlı təsəvvürlər aşağıdakı metodların kömə-

yi ilə yaradılır:  

1) müəllimin canlı nitqi, onun təsirli nəql-

etməsi;  

2) konkretləşdirmənin müxtəlif vasitə və 

üsulları ilə əsaslandırılmış şəkilli təsvir, aydın 

xarakteristika ilə;  

3) təsviri və maddi əyani vasitələrin tətbi-

qi vasitəsilə;  

4) bədii ədəbiyyatdan istifadə edilməsi 

yolu ilə [7, s. 49]. 

Şagirdlərdə keçmiş haqqında təsəvvür ya-

ratmaq işi təkcə tarix dərsi ilə məhdudlaşmır. O, 

sinifdənkənar işlə də geniş surətdə həyata keçi-

rilməlidir. 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, şagirdlərdə 

tarixi hadisələri təşəkkül etdirməyin yolu - müx-

təlif əyani vasitələrlə həmin tarixi hadisə haq-

qında təsəvvür yaratmaqdan və onları həm 

zaman, həm də məkanca hüdudlaşdırmaqdan 

ibarətdir. Belə olan halda uğurlu nəticənin əldə 

olunması qaçılmazdır. Bunun nəticəsində şa-

girdlərdə tədqiqatçılıq bacarıq və vərdişləri for-

malaşdırılır, onlar tarixi hadisələri zaman daxi-

lində təsəvvür etməyi, həmçinin bu və ya digər 

hadisənin nə vaxt baş verdiyini, konkret gedişini 

və s. müəyyən edə bilirlər.  
Problemin elmi yeniliyi: Tarix hadisələrin 

zamanca və məkanca lokallaşdırılması yollarının 

araşdırılması, müəyyənləşdirilməsi, mövcud çatış-

mazlıqların aradan qaldırılması problemin elmi yeni-

liyini təşkil edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Tarixi pro-

seslərin zamanca və məkanca lokallaşdırılması şa-

girdlərdə aydın təsəvvürün yaranması, təfəkkürləri-

nin daha da inkişaf etməsi və özlərinin bilik yarat-

mağı baxımından əhəmiyyətlidir. 

Problemin aktuallığı: Tarixi zaman və tarixi 

məkan anlayışlarının qrup və cütlərlə iş formaların-

dan istifadə edərək formalaşdırılması xüsusi aktual-

lıq kəsb edir. 
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OPPORTUNITIES AND WAYS TO APPLY INTEGRATION IN THE DEVELOPMENT OF 

STUDENTS' THINKING IN THE TEACHING OF BIOLOGY 

 
Xülasə: Milli kurikulumunda əsas prinsiplərindən ən başlıcası inteqrasiyadır. Fəndaxili, fənlərarası və 

çoxfənli inteqrasiyanın tədrisdə üstün rol oynaması ən vacib məsələlərdəndir. ―İnteraktiv kurikulumu üstün 

tutan müəllimlər şagirdləri mənalı öyrənməyə sövq edən yaradıcı sinif mühiti yaradır‖ Fəndaxili, fənlərarası 

və çoxfənli inteqrasiyanın tədrisdə üstün rol oynaması ən vacib məsələlərdəndir. 

Burada biologiya fənninin tədrisi zamanı onun digər fənlərlə əlaqəliliyi imkanları araşdırılıb, ümumiləş-

dirilib, bunun yeni pedaqoji texnologiyalarla, interaktiv metodları və priyomları ilə təşkili yolları işlənilib, təlimin 

keyfiyyətinin yüksəlməsinə, şagirdlərin bilik və bacarıqlarına müsbət təsir etmə yolları müəyyənləşdirilib.  

Açar sözlər: biologiya, təhsil sistemi, tədris, inteqrasiya, şagirdlərin təfəkkürü, fənn kurikulumu, 

ümumtəhsil məktəbləri 

 

Резюме: Одним из основных принципов национального курикулума является интеграция. Наи-

более важной задачей в обучении является роль внутрипредметной, межпредметной и многопредмет-

ной интеграции. «Учителя, предпочитающие интерактивный курикулум, создают творческую среду в 

классе, побуждающую учащихся учиться осмысленно». Здесь были изучены и обобщены возможнос-

ти ее связи с другими предметами в преподавании биологии, разработаны способы ее организации с 

использованием новых педагогических технологий, интерактивных методов и приемов, определены 

способы положительного влияния на качество обучения, знания и умения учащихся. 

Ключевые слова: биология, система образования, обучение, интеграция, мышление учащихся, 

предметный курикулум, общеобразовательные школы. 

 

Summary: One of the main principles of the national curriculum is integration. Interdisciplinary, 

multidisciplinary integration does not play a dominant role in education. Teachers who prefer an interactive 

curriculum create a creative classroom environment that encourages students to learn meaningfully. One of 

the most important issues is that interdisciplinary, interdisciplinary and multidisciplinary integration play a 

key role in teaching. 

Here, the possibilities of its connection with other subjects during the teaching of biology were studied 

and generalized, ways to organize it with new pedagogical technologies, interactive methods and techniques 
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were developed, and ways to improve the quality of teaching, positive impact on students' knowledge and 

skills were identified. 

Key words: Biology, education system, teaching, integration, students' thinking, subject curriculum, 

general education schools 

 

Azərbaycan Respublikasının təhsil sahə-

sində çox sürətli inkişaf gedir, islahatlar keçiri-

lərək, dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası 

davam edir. Yeni dövrdə hazırkı vəzifəmiz- 

«Ümumi təhsilin təhsil keyfiyyəti və real tələba-

ta uyğunluğu» probleminin həyata keçirilməsi-

dir. Problemin həlli yollarında milli və fənn ku-

rikulumlarının tətbiqi davam etdirilir. Milli kuri-

kulumun ən mühüm vəzifəsi «Ümum təhsilin 

ayrı-ayrı pillələrində keçilən fənlər arasında əla-

qələrin və ardıcıllığın təmin edilməsi» kimi mü-

əyyən edilmişdi. Milli kurikulumunda əsas prin-

siplərindən ən başlıcası inteqrasiyadır. 

Avropanın təhsil məkanına inteqrasiyası ilə 

əlaqədar olaraq, təhsil sisteminin strukturunda, 

təhsilin məzmununda, forma və metodlarında 

qlobal dəyişiklərin şahidi oluruq. Bu dəyişikliklər 

arasında ənənəvi metodların yeni texnologiyalarla 

əvəz olunması, təhsilin bütün pillələrində və 

səviyyələrində fənn kurikulumlarının hazırlanması 

və bunun nəticəsində təhsilə, pedaqoji prosesə 

yeni yanaşmalar meydana gəlməsi durur. 

Təhsildə inteqrasiya nə qədər vacibdirsə, 

inteqrasiyanın növlərinin də mənimsənilməsi və 

tədrisi bir o qədər mütləqdir. Kurikulumun tətbi-

qi zamanı əsas məsələ ondan ibarətdir ki, təhsil 

alan həyati bacarıqlara nail olsun. Şagirdlər fən-

lərdən ilkin məlumat alarsa, öyrəndiklərini 

tətbiq edərsə həyati bacarıqlara yüksək səviyyə-

də nail olmuş olur. Fəndaxili, fənlər arası və çox 

fənli inteqrasiyanın tədrisdə üstün rol oynaması 

ən vacib məsələlərdəndir. 

İnteqrasiya növünün düzünü, habelə enini 

diqqət etməklə inteqrasiya fərqli fənlərin bir-bir 

ilə əlaqələndirilməsi deyil, o təhsil məsələlərini 

necə başa düşməyimizlə, onu necə həyata keçir-

məyimizlə bağlıdır. Müəllimdə yaradıcılıq və 

istək olsa başqa-başqa fənlər içərisində hansısa 

bir mövzuyla əlaqəni nümayiş etdirən həddin-

dən artıq fənn olan inteqrasiyada da məzmun 

çətin olmur. ―İnteraktiv kurikulumu üstün tutan 

müəllimlər şagirdləri mənalı öyrənməyə sövq 

edən yaradıcı sinif mühiti yaradır‖ . Digər ba-

xımdan inteqrativ kurikulumun şagirdlərin dərs-

liklərdə verilən mövzulara yaradıcı yanaşmasına 

kömək etmiş olur. 

Azərbaycan Respublikasında Ümumi Təh-

silin Konsepsiyası (Milli kurikulumu) təhsilin 

inteqrativliyi əsas meyardır. Hər növdə biliklər 

üzrə inteqrasiya şagirddə ətraf aləmin mənimsə-

nilməsinə və dünyagörüşün inkişaf etdirilməsinə 

zəmin yaradır. Şagirdlərdə biliklərin, bacarıqla-

rın hansı səviyyədə olması, təkmilləşdirilməsi, 

materialın daha möhkəm mənimsədilməsi, tə-

fəkkürünün inkişaf etdirilməsi üçün təlimin in-

teqrasiyası vacibdir. Tədris zamanı biliklərin, 

bacarıqların şagirdlər tərəfindən daha möhkəm 

mənimsənilməsi, dərsliyin məzmunlu olması, 

tədqiqatçılığın əldə olunması üçün fəndaxili və 

fənlər arası inteqrasiya tətbiq olunmalıdır. Fən-

daxili inteqrasiya hər hansı bir fənnin aşıladığı 

anlayışların, biliklərin və bacarıqların əlaqələn-

dirilməsi, fənnin daxilində ayrılıqda verilmiş 

faktların sistemləşdirilməsidir. Bu baxımdan in-

teqrasiya edilmiş məzmun informativ cəhətdən 

daha möhkəm olur, şagirdlərin düşünmə bacarı-

ğının formalaşmasına kömək edir. 

Təhsildə inteqrasiyanın bir neçə növü vardır:  

1. Fəndaxili inteqrasiya-fənn üzrə anlayış, 

bilik və bacarığın bir-biri ilə əlaqələndirilməsi-

dir. a) Üfüqi inteqrasiya-fənn üzrə məzmun xət-

lərini əlaqələndirərək, ona uyğun məzmun ifa-

dəsini təmin edir. b) Şaquli inteqrasiya- sinif-

dən-sinfə dərinləşən və geniş olan məzmun xət-

ləri arasında əlaqəni təmin edir.  

2. Fənlər arası inteqrasiya- bir sıra fənn 

üzrə ortaq anlayış, istedad və qabiliyyətin sinte-

zidir və bir fənnə aid anlayışların və metodların 

başqa fənnin öyrənilməsində istifadəsidir. (İn-

ternet resursları) İnteqrasiyanın növləri Fənləri 

əlaqələndirərək inteqrasiya Fənləri birləşdirərək 

inteqrasiya İki fənni uyğun edərək Fənnə əsas-

lanmaq Bacarıqların inteqrasiyası Mövzuya 

əsaslanmaq Bir fənn daxilində inteqrasiya Layi-

hələrə əsaslanmaq Sərbəst inteqrasiya Digər 

şərtlərə əsaslanmaq. 

İnteqrasiyanı təlim prosesində həyata ke-

çirilməsi üçün: proqramların və dərsliklərin im-

kanları müəyyənləşdirilərək, illik fəaliyyət siste-

mində diqqətə götürülməsi, tədris zamanı fənn 

araları bağlantının həyata keçirilməsini təşkil 

eləyir. Biologiyanın tədris olunmasında fizika, 
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riyaziyyat, coğrafiya fənləri ilə bağlantı təbiətdə 

labüd hesab edilən qanuna müvafiqliyin obyek-

tiv münasibətləri əsasında izah olunur və idrak 

olunur. İnteqrasiyanın şagirdlərin biliklərinin və 

bacarıqlarının inkişafı üçün onlarda idrak fəaliy-

yətinin gücləndirilməsi, təlim və tərbiyənin yük-

səldilməsi, elmi dünyagörüşün inkişaf etdirilmə-

si, təlimin həyatla əlaqələndirilməsinin çox 

böyük əhəmiyyəti vardır. Biologiya fənninin 

tədrisində təhsilalanların bilgi və istedadlarını 

inkişaf etdirilməsində inteqrasiya kifayət qədər 

işıqlanmamış, bu cür vacib bir məsələ tədqiq 

olunmamışdır. Bu baxımdan biologiya fənninin 

tədrisində inteqrasiyanın imkanlarına uyğun ola-

raq, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaş-

ması üsullarının müəyyən edilməsi önəmli mə-

sələlərdəndir. 

Fənlərin tədrisində, o baxımdan biologiya 

fənninin tədrisində fəndaxili inteqrasiyanın tətbi-

qində səmərəli yollardan biri də dərsliklərdə fə-

sillərin sonunda verilən ümumiləşdirici tapşırıq-

lardan, mövzuların tədrisində tətbiq olunan ―öy-

rəndiklərinizi tətbiq edin‖, ―nə öyrəndiniz‖, ―açar 

sözlər‖, ―öyrəndiklərinizi yoxlayın‖ kimi fəa-

liyyət növlərindən istifadə məqsədəuyğundur.  

Hər hansı bir mövzunun sonunda şagirdin 

öyrənəcəyi və tətbiq edəcəyi ən əsas olan prob-

lemlərə aid inteqrativ tapşırıqlara çox geniş izah 

verilməlidir. O, tapşırıqlar şagirdlərin hər hansı 

məzmun xətləri ilə öyrənilmiş bilik və bacarıq-

ların yoxlanmasında kiçik summativ qiymətlən-

dirilməsinə icazə verir. İnteqrativ tapşırıqlarla 

müəllim hər hansı bir bəhsin, yarımillk, illik 

materialların təhsilalanlar tərəfindən necə öy-

rəndiyi biliyini üzə çıxarmağa, müəyyən etməyə 

imkan yaradacaqdır. 

Bu səbəbdən də tapşırıqların müxtəlifliyi-

nə, fəndaxili inteqrasiyanın tətbiqi ilə şagirdlər-

də məntiqi, yaradıcı və tənqidi təfəkkürlərinin 

inkişafının yönəldilməsinə diqqət artırılmalıdır. 

Tapşırıqlarda inteqrasiyalar şagirdləri fikirləş-

məyə vadar edir və onlar tapşırıqların həll olun-

masına maraq göstərir, daha ciddi yanaşırlar. 

Kurikulumda fənni tədris edərkən fəndaxi-

li və fənlərarası əlaqə imkanları siniflər məzmun 

xətləri üzrə ümumiləşdirici materiala əsaslana-

raq cədvəldə öz əksini tapmışdır. Biologiya mü-

əllimi materiala əsaslanaraq, problemləri həll 

edə bilər. Biologiya fənnin alt standartı üzrə 

fənlərarası əlaqələrin fənnin mövzular üzrə ve-

rilməsi müəllimlərin işini asanlaşdırır. Buna 

görə biologiyanın mövzuları üzrə inteqrasiya 

araşdırıldı, təhlil edilərək və cədvəllə ümumiləş-

dirildi. 

Dərsliklərdə hər bir mövzunun sonunda və 

tapşırıqlarda fəndaxili inteqrasiyanın tətbiqinin 

nəzərə alınmasına, inteqrativ sualların və tapşı-

rığın hazırlanmasına çox böyük imkanlar vardır. 

Fəsillərin mövzuları arasındakı inteqrasiyanın 

nəzərə alınması və bu yolla tapşırıqların işlən-

məsi təhsilalanların mövzuların arasındakı əla-

qələri dərk etmələrinə və həyatda yaranan dəyi-

şikliklərdən və inkişafdan konkret nəticə çıxar-

malarına imkan verir. 

Fəndaxili inteqrasiyanın tələbləri nəzərə 

alınan tapşırıqlarda təhsilalanları düşünməyə, 

məntiqlə cavablar axtarmağa, keçirilən mövzu-

larla əlaqələri, birləşməni görməyə, dərk edərək, 

şüurluluq əsasında mənimsəməyə yardım edir. 

Təhsilverənlər tapşırıqlara çox ciddi yanaşaraq, 

onlara yaradıcı münasibət göstərməli və şagird-

lərə çatdırmalıdırlar. Tapşırıqlardan birinin fəslə 

aid olan mövzulararası inteqrasiyaya aid, digəri-

ni fənlərarası inteqrasiyaya aid olunması ilə də-

yişdirilməsi kifayət edir. Bu baxımdan imkanlar 

çox genişdir. Uyğun tip, növ canlıya xas olan 

əlamətlərin əlaqələndirilməsi çox çətin bir mə-

sələ deyildir. Bitkinin quruluşu, həyat xassəsini, 

yaxud heyvanın, bakteriyanın, göbələyin, insa-

nın quruluşuna, başqa əlamətləri arasında inteq-

rasiyanın yaranması çox çətin bir iş olmayıb, 

müəllimlərdən işlərinə yaradıcı yanaşmalarını 

tələb edir. Hər hansı bir bioloji prosesin bir neçə 

tip, növ canlılarda öyrənilməsi, qidalanmanın 

bakteriyalar, göbələklər, bitkilər və heyvanlarda 

öyrənilməsi də onlar arasında inteqrativ tapşırıq-

ların yaradılmasına imkan verir. 

Təhsilin modelləşdirilməsinin müasir mər-

hələsində innovativ texnologiyaların təhsil pro-

sesinə tətbiqində yeni yanaşmaların işlənib ha-

zırlanması zərurəti yaranmışdır. Son zamanlarda 

müasir tədris metodikalarından biri də inteqrasi-

ya edilmiş təhsil metodikasıdır. Təhsilin inkişaf 

etdirilməsi praktikasında məktəbdə müxtəlif 

fənlərin tədrisinə inteqrasiya edilmiş yanaşma 

məsələsi ön plana çıxmışdır. 

Təbiət uşaqlara biologiya, kimya, fizika 

və coğrafiya haqqında bilikləri bir-birindən asılı 

olmayaraq təqdim edir. Bunun nəticəsi olaraq, 

şagirdlər kainatın quruluşu haqqında məlumatla-
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rı əlaqəsiz olaraq əldə edir, onun əsas qanunauy-

ğunluqlarını seçə bilmirlər. İnteqrasiya olunmuş 

dərslərdə müxtəlif fənlərin biliklərinin sintezi 

aparılır, bunun nəticəsində mövzu keyfiyyətli 

şəkildə şagirdlərə tədris olunur. İnteqrasiya edil-

miş bir dərsi hazırlayarkən və keçirərkən müəl-

lim nəzərə almalıdır ki, həmin mövzu aydın şə-

kildə tərtib edilsin və şagirdlərdə idraki mənti-

qin yaranmasına səbəb olsun. Çünki belə bir 

dərsdə şagirdlərin yüksək fəallığı və marağı 

təmin olunmadır. 

Sintez edilmiş fənlərarası inteqrasiya – şa-

girdlərin müxtəlif fənlərdən biliklərini cəmləşdi-

rib mövzunu mütəşəkkil qaydada dərk etmək. 

Məsələn, "Tənəffüs orqanlarımızı qoruyaq‖ 

mövzusunun tədrisi zamanı dərs boyunca 

kimya, bədən tərbiyəsi, fizika, həyat bilgisi fən-

lərindən alınan biliklər bir-birinə qarışır və 

mövzu daha tez mənimsənilir. Təhsilin model-

ləşdirilməsinin müasir mərhələsində innovativ 

texnologiyaların təhsil prosesinə tətbiqində yeni 

yanaşmaların işlənib hazırlanması zərurəti ya-

ranmışdır. Son zamanlarda müasir tədris meto-

dikalarından biri də inteqrasiya edilmiş təhsil 

metodikasıdır. Təhsilin inkişaf etdirilməsi prak-

tikasında məktəbdə müxtəlif fənlərin tədrisinə 

inteqrasiya edilmiş yanaşma məsələsi ön plana 

çıxmışdır.  

Təbiət uşaqlara biologiya, kimya, fizika 

və coğrafiya haqqında bilikləri bir-birindən asılı 

olmayaraq təqdim edir. Bunun nəticəsi olaraq, 

şagirdlər kainatın quruluşu haqqında məlumatla-

rı əlaqəsiz olaraq əldə edir, onun əsas qanunauy-

ğunluqlarını seçə bilmirlər. İnteqrasiya olunmuş 

dərslərdə müxtəlif fənlərin biliklərinin sintezi 

aparılır, bunun nəticəsində mövzu keyfiyyətli 

şəkildə şagirdlərə tədris olunur. İnteqrasiya edil-

miş bir dərsi hazırlayarkən və keçirərkən müəl-

lim nəzərə almalıdır ki, həmin mövzu aydın şə-

kildə tərtib edilsin və şagirdlərdə idraki mənti-

qin yaranmasına səbəb olsun. Çünki belə bir 

dərsdə şagirdlərin yüksək fəallığı və marağı 

təmin olunmalıdır. S.V. Kulneviç yazır: ―İnteq-

rasiya-müəyyən bir sahədə ümumiləşdirilmiş bi-

liklərin bir tədris materialında mümkün qədər 

bir yerdə cəmləşib qaynaşması deməkdir‖. İn-

teqrasiya edilmiş dərslərdə mövzuların tədrisi 

şagirdlərdə fəal yanaşma forması yaradır, nəti-

cədə uşaqlar dünyanı bütöv bir varlıq olaraq 

qavrayır.  

Müasir elmin bütün sahələri bir-biri ilə sıx 

bağlıdır, buna görə də ümumtəhsil məktəb fən-

ləri bir-birindən təcrid edilə bilməz. Tədqiqat 

zamanı belə qənaətə gəlmək olar ki, fənlərarası 

inteqrasiya aşağıdakı kimi ola bilər: - Mövzunu 

hərtərəfli və dərindən öyrənmək məqsədi ilə 

dərsin bütün mərhələləri boyu fənlərarası inteq-

rasiyanı həyata keçirmək. Məsələn, 8-ci sinifdə 

―Görmə orqanımız‖ mövzusunun tədrisi zamanı 

dərs boyu şagirdlərə fiziki anlayışları xatırlamaq 

lazımdır: obyektiv, fokus, şüa yolu, qırılma. - 

Nəzəri və praktik sualların ardıcıl surətdə bir-bi-

rini növbəli şəkildə əks etdirən ikili dərslər. Mə-

sələn, "Hərəkət edə bilərik. Əzələlər, oynaqlar, 

bağlar" mövzusunu öyrənərkən şagirdlər dina-

mik, statistik iş, yorğunluq anlayışları ilə tanış 

olurlar və sonra praktiki olaraq hansı işin daha 

sərfəli olduğuna və nə uçun bu hadisənin yaran-

masına əmin olurlar. İdman hərəkətləri zamanı 

əzələlərin funksiyaları qeyd olunmalıdır. İnteq-

rasiya edilmiş dərslərin faydaları bunlardır: - 

tədrisin motivasiyasını artırır, şagirdlərdə elmi 

dünyagörüşünü formalaşdırır, elmi mənzərəni, 

hadisələri, bioloji prosesləri bir neçə aspektdə 

baxılmasına yardımçı olur; - şagirdlərdə nitqin 

inkişafına kömək edir, onlarda müqayisə, ümu-

miləşdirmə, nəticə çıxarmaq kimi bacarıqları 

formalaşdırır; - təhsil prosesini intensivləşdirir, 

stressi, həddən artıq yükləməyi aradan qaldırır;- 

nəinki mövzu haqqında biliklərin və təsəvvürlə-

rin dərindən mənimsəməsinə nail olur, eyni za-

manda çoxşaxəli, intellektual inkişaf etmiş şəx-

siyyətin formalaşmasında öz töhfəsini verir; - 

inteqrasiya faktlar arasında əlaqə tapmaq mən-

bəyidir; - inteqrasiya olunmuş dərslər biliyi sis-

temləşdirir; - daha çox ümumi təhsil bacarıqları-

nı formalaşdırır; - müəllimlərin peşəkarlığının 

artırılmasına zəmin yaradır. 
 

Biologiya fənn kurikulumda fəndaxili və fənlərarası əlaqə imkanları. 

 

 

 

Bəhs və mövzular Alt standart Fənlərarası inteqrasiya Fəndaxili inteqrasiya 

Canlı orqanizmlər və onların öyrənilməsi 

1 Canlı orqanizmləri 

öyrənən elm sektorları 

1.1.1 Kimya 

Fizika 

6-cı sinif 2-ci mövzu 

2 Biologiyanın tədqiqat 1.1.3 Kimya. Fizika.  
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üsulları 2.1.3 Riyaziyyat 

3 Mikroskopiya 1.1.3 Həyat bilgisi 6-cı sinif 6-cı mövzu 

4 

 

Canlı orqanizmlərin 

müxtəlifliyi 

1.1.2 

2.1.1 

İnformatika. 

Ədəbiyyat 

6-cı sinif 3-cü mövzu 

 

İbtidai və ali sporlu bitkilər 

1 

 

 

Yosunlar –ibtidai 

bitkilər hesab edilir. 

Tək hüceyrəsi olan 

yaşıl yosunlar 

1.1.2 

2.1.1 

 

Coğrafiya 

Həyat bilgisi 

 

6-cı sinif 11-ci mövzu 

 

2 Çox hüceyrəli yaşıl 

yosunlar 

1.1.3 

2.1.1 

Coğrafiya. 

Ədəbiyyat 

6-ci sinif 11-ci mövzu 

3 

 

Qırmızı və qonur 

yosunlar. 

Yosunların önəmi. 

1.1.2 

2.1.1 

 

Həyat bilgisi. 

Texnologiya 

 

7-ci sinif 5-6 –cı 

mövzular 

 

4 Ali sporlu bitkilər. 

Mamırlar şöbəsi 

1.1.2 

2.1.1 

Coğrafiya  

     

5 Mamırların artması və 

onların önəmi 

1.1.3 

2.1.1 

Coğrafiya 

Azərbaycan dili. 

7-ci sinif 8-ci mövzu 

6 Qıjıkimilər. Qıjıların 

çoxalması. 

1.1.2 

1.1.3 

Coğrafiya 

İnformatika. 

 

7 

 

Qatırquyruqlular və pla-

unlar. Onların önəmi 

1.1.2 

3.2.2 

İnformatika 

Təsviri incəsnət 

 

 
 

Problemin aktuallığı. Milli kurikulumun ən 

mühüm vəzifəsi ―Ümumtəhsilin ayrı-ayrı pillələrin-

də keçilən fənlər arasında əlaqələrin və ardıcıllığın 

təmin edilməsi‖ kimi müəyyən edilmişdir. Milli ku-

rikulumunda əsas prinsiplərindən ən başlıcası inteq-

rasiyadır. Fəndaxili, fənlərarası və çoxfənli inteqrasi-

yanın tədrisdə üstün rol oynaması ən vacib məsələ-

lərdəndir. İnteraktiv kurikulumu üstün tutan müəl-

limlər şagirdləri mənalı öyrənməyə sövq edən yara-

dıcı sinif mühiti yaradır. Fəndaxili, fənlərarası və 

çoxfənli inteqrasiyanın tədrisdə üstün rol oynaması 

ən vacib məsələlərdəndir. 

Problemin elmi yeniliyi. Biologiya fənninin 

tədrisi zamanı digər fənlərlə əlaqəliliyi imkanları 

araşdırılır, ümumiləşdirilir, bunun yeni pedaqoji tex-

nologiyalarla, interaktiv metodları və priyomları ilə 

təşkili yolları işlənilir, təlimin keyfiyyətinin yüksəl-

məsinə, şagirdlərin bilik və bacarıqlarına müsbət tə-

siri müəyyənləşdirilir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Biologiya 

fənninin tədrisi prosesində inteqrasiyadan daim isti-

fadə edilməsi fənn müəllimlərinin fəaliyyətinin 

düzgün istiqamətlənməsinə kömək edər. Fənn üzrə 

dərsliklər, dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər tərtib 

olunarkən nəticələrə istinad etmək mümkündür. 
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Xülasə. Təqdim edilən məqalə ümumtəhsil məktəblərində istifadədə olan dərsliklərdə bioloji proseslə-

rə dair mövzuların izahı zamanı sxem və cədvəllərdən istifadəyə həsr olunub. Məqalədə VI-VII sinif biologi-

ya dərsliklərinin bu baxımdan imkanları təhlil olunmuş, siniflər üzrə nümunələr verilmiş, keyfiyyətin yüksəl-

dilməsi, müstəqil öyrənmənin təmin olunması baxımından sxem və cədvəllərin əhəmiyyəti vurğulanmışdır. 

Açar sözlər: müasir təhsil sistemi, sxemlər, cədvəllər, müasir dərsliklər, innovativ müəllim 

 

Резюме. Представленная статья посвящена использованию схем и таблиц для объяснения тем, 

связанных с биологическими процессами, в учебниках, используемых в общеобразовательных шко-

лах. В статье анализируются возможности учебников биологии для VI-VII классов в этом отношении, 

приводятся примеры к урокам. В то же время подчеркивается важность схем и таблиц с точки зрения 

повышения качества преподавания и обеспечения самостоятельное обучения. 

Ключевые слова: современный курикулум, схемы, таблицы, cовременные учебники,учитель-

новатор 

 

Summary.The presented article has been devoted to the use of schemes and tables in the explanation 

of topics related to biological processes in textbooks used in secondary schools. The article analyzes the 

possibilities of biology textbooks for grades VI-VII in this regard, gives examples for lessons. At the same 

time, the importance of schemes and schedules in terms of improving the quality of teaching and ensuring 

independent learning is emphasized. 
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Bir sıra dünya ölkələri kimi Azərbaycan 

da hal-hazırda yetəri qədər inkişaf etmiş və inki-

şaf etməkdə olan ölkələrdəndir. Şübhəsiz, müa-

sir Azərbaycanın müasir düşüncəyə, bacarıqlara 

malik vətəndaşları olmalıdır. Cəmiyyət müstəqil 

düşünən, ağıllı, bacarıqlı, hərtərəfli şəxsiyyət 

yetişdirməyi problem kimi təhsil müəssisələri-

nin qarşısına qoymuşdur. Bu vəzifələri həyata 

keçirmək, reallaşdırmaq təlim, təhsil sistemində 

yeniliklər etməyi zəruri bir hala gətirmişdir.  

Azərbaycanda yeni təhsil proqramının ha-

zırlanması sahəsində uzun illər iş aparılmış və 

bu proqram artıq 2008/2009 tədris ilindən etiba-

rən ümumtəhsil məktəblərində tətbiq olunmağa 

başlamışdır. Müasir təhsil proqramı özü ilə bir 

çox yeniliklər gətirmişdir. Bu yeniliklər bir çox 

sahələrdə-tədris proqramında, dərsliklərdə möv-

zuların tərtibində, qiymətləndirmə meyarlarında, 

müəllim-şagird münasibətlərində və s. özünü 

göstərməkdədir.  

Ümumi təhsil müəssisələrində tədris olu-

nan fənlərdən biri biologiya fənnidir. Bu fənnin 

öyrənilməsi gələcək ixtisasından asılı olmayaraq 

hər bir vətəndaşın həyatında mühüm yerə malik-

dir. Bildiyimiz kimi, biologiya canlılar haqqında 

elmdir. Hər bir insan ilk olaraq öz yaradılışı, bə-

dənində gedən fizioloji proseslər, xəstəliklər və 

onlara səbəb ola biləcək hallar, həmin xəstəlik-

lərdən qorunma yolları və bunlarla yanaşı ətra-

fında olan canlı mühit- bitkilər, heyvanlar, bak-

teriyalar, göbələklər və s. haqqında müəyyən 

baza biliklərdən xəbərdar olmalıdır. Bunun üçün 

bu fənnin də digər fənlər kimi, ən səmərəli şə-

kildə tədrisi vacibdir. 

Ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatı-

na uyğun olaraq biologiya fənni üzrə də yeni 

fənn kurikulumu orta məktəblərdə tətbiq olunur. 

Kurikulum şagird biliyinin və fəaliyyətinin yeni 

tələblər əsasında təşkil edilməsini tələb edir. 

Odur ki, məktəblərdə artıq müasir tələblərə 

uyğun tərtib olunan Biologiya dərsliklərindən 

istifadə edilir. Bu dərsliklərdə mövzuların veril-

məsi, ənənəvi təhsil sistemindəkindən kəskin 

surətdə fərqlənir. Müşahidələr göstərir ki, təhsil-

verənlərin, valideynlərin bir çoxu hal-hazırda is-

tifadə də olan müxtəlif fənlərə aid yeni dərslik-

lərdən şikayətlənir. Onların şikayətləri arasında 

başlıca yeri müasir dərsliklərin həcmcə kiçik ol-

ması, dərslikdəki mövzunun mətninin azlığı, 

daha çox araşdırma tələb edən, məntiqi tapşırıq-

lara üstünlük verilməsi, lakin bunlarla yanaşı şə-

killərin, qrafiklərin çox olmasıdır. Əslində, təh-

silə ənənəvi yanaşan insanların bu kimi hallar-

dan şikayət etmələri çox normal bir haldır. Ən-

ənəvi təhsil sistemində istifadə edilən dərsliklərə 

nəzər salsaq görərik ki, dərsliklər demək olar ki, 

çox geniş həcmdə ―yazı‖lardan ibarətdir. Bu da 

daha çox təhsildə əzbərçiliyə gətirib çıxarır . 

Bunun əksi olaraq müasir dərsliklərdə daha çox 

şəkillərdən, cədvəllərdən, qrafiklərdən istifadə 

olunur. Bunun səbəbi sırf müasir təhsil sistemi 

ilə bağlıdır. Ənənəvi təhsil sistemində biliklər 

hazır şəkildə müəllimlər tərəfindən təhsilalanla-

ra ötürülürdü. Buna uyğun olaraq, mövzuların 

tərtibində demək olar ki, şagirdləri düşünməyə 

vadar edəcək, onların təfəkkürünü işlədəcək 

problem – situasiyalardan istifadə olunmurdu və 

ya çox az istifadə olunurdu. Müasir dərsliklərdə 

isə, biliklərin təhsilalanlara hazır şəkildə veril-

məsindən maksimum dərəcədə qaçınılır, əksinə 

onların bilikləri özləri əldə etməsi üçün lazım 

olan istiqamətləndirici amillər verilir.  

Müasir dərsliklərdə daha çox şəkil, 

cədvəl, sxem və qrafiklərdən istifadəyə üstünlük 

verilir. Cədvəllərdən istifadə şagirddə təfəkkü-

rün pillələri olan analiz, sintez, ümumiləşdirmə 

və s. kimi cəhətləri daha çox inkişaf etdirir. Hər 

hansı bir məlumatın uyğun bir şəkil üstündə 

sxemlərlə verilməsi və ya cədvəllərdə əks olun-

ması şagirdin onları nəzərdən keçirib, analiz 

edib, müəyyən məlumatları beynində sintez edə-

rək hər hansı bir nəticəyə gəlməsinə, daha açıq 

desək, biliyin şagirdin özünün əldə etməsinə şə-

rait verir. Beləliklə, təhsilalanın özünün apardığı 

bu kiçik araşdırma ilə əldə etdiyi bilik daha qalı-

cı və daha faydalı olur. Hələ məktəb yaşlarından 

kiçik araşdırmalarla hər hansı biliyi özü əldə edən, 

problemli vəziyyətlərdən çıxış yolunu tapan şagird 

gələcəkdə müəyyən vəziyyətlərdən özü nəticə 

çıxarıb, həll yolunu tapmağı bacaracaqdır. 

Sxem və cədvəllərdən istifadə edilmədiyi 

halda məlumatlar arasında əlaqə qırılmış olur. 

Sxem və cədvəllərdən istifadə zamanı isə hər 

şey vahid şəkildə göz qabağında olduğundan 

hissələr arasında əlaqə qurulur və bu da şagird-

lərin əldə olunan məlumatları sistemləşdirmələ-

rinə imkan verir. 

Ümumiyyətlə biologiya fənni dörd istiqa-

məti özündə birləşdirir. Bu istiqamətlərdən biri 

bioloji proseslərdir. Bioloji proseslərin, onların 
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xüsusiyyətlərinin və yaxud da ayrı-ayrı canlılar-

da gedən bioloji proseslərin müqayisəli sadalan-

ması səmərəli hesab edilmir. Bu zaman sxemlər-

dən, cədvəllərdən istifadə daha səmərəli hesab 

olunur. Bioloji proseslərin öyrədilməsi daha çox 

təcrübələrlə, eksperimentlərlə həyata keçirilsə 

də burada nəzəri hissəni təşkil edən bioloji pro-

seslərin praktikaya əsaslanan şəkildə öyrənilmə-

si xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Hər nə qədər müasir dərsliklərdə bu hallar 

öz əksini tapsa da, bu dərsliklərlə müəllimlərin 

iş təcrübəsinin az olması yeni dərsliklərin meto-

dik təhlilinin aparılması zərurətini ortaya qoyur. 

Odur ki, ayrı-ayrı Biologiya dərsliklərində veri-

lən ―Bioloji proseslər‖ məzmun xətti üzrə müx-

təlif mövzuların tədrisinin bəzi xüsusiyyətlərinə 

toxunmaq istərdim. 

VI sinifdə 18-ə qədər mövzu canlılarda 

gedən bioloji proseslərlə bağlıdır. Bu mövzula-

rın tədrisi zamanı əsasən ―Bioloji proseslər‖ 

məzmun xəttinə aid məzmun standartları real-

laşdırılır. Həmin mövzulara ―Bitkilərin yeraltı 

qidalanması‖, ―Heyvanların qidalanması‖, ―Bit-

kilərdə tənəffüs‖, ―Heyvanlarda tənəffüs‖, 

―Bakteriya və göbələklərin qidalanması‖, ―Bit-

kilərin suyu buxarlandırması‖ , ―Xəzan.‖ və s. 

mövzuları misal göstərə bilərik. Bu mövzuların 

bəzilərində cədvəllər verilsə də, sxemlərdən çox 

az hallarda istifadə olunmuşdur. Sxemlərdən is-

tifadə mövzunun izahı zamanı deyil, mövzu so-

nundakı bəzi tapşırıqlarda öz əksini tapır. Əgər 

real vəziyyəti və dərsliklərin hazırlanmasına ve-

rilən tələbləri nəzərə alsaq dərsliklərdə nə qədər 

çox şəkillərdən, sxemlərdən, cədvəllərdən istifa-

də olunarsa o qədər də şagirdin müstəqil öyrən-

məsinə şərait yaranar. Məsələn VI sinifdə ―Qey-

ri-cinsi çoxalma‖ mövzusunda bu cür sxem ve-

rilməklə şəkillərdən də istifadə olunarsa, bu 

mövzunun asanlıqla öyrənilməsinə imkan verə 

bilər. 
 

Qeyri-cinsi 
çoxalma

Hüceyrənin 2-yə 

bölünməsi yolu 

ilə

Tumurcuqlanma 

yolu ilə çoxalma

Vegetativ 

çoxalma

Sporla çoxalma

Adi amyöb, yaşıl 
evqlena, 

bakteriyalar

Maya göbələyi, 
şirin su hidrası

mukor, penisil 
göbələyi, mamırlar, 

qıjıkimilər və s 
 

 

―Bitkilərin suyu buxarlandırması.Xəzan.‖ 

mövzusuna baxsaq bu mövzunun tərtibatında da 

əsaslı sxem və cədvəldən istifadə edilməmiş ol-

duğunu görərik. Burada transpirasiya (bitkilərin 

suyu buxarlandırması) prosesinin temperatur-

dan, günəş işiğinın, küləyin, rütubətin təsirindən 

necə dəyişməsindən danışılır. Təcrübədə şahidi 

oluruq ki, bəzən bu hissə şagirdlər üçün qaranlıq 

qalır və ya yaddaqalan olmur. Bunun başlıca sə-

bəbi burada heç bir sxem və ya cədvəldən istifa-

də olunmaması, məlumatların daha çox söz yığı-

nından ibarət olmasıdır. Hesab edirəm ki, bu 

hissənin tədrisi zamanı ədəd oxu qrafikindən is-

tifadə etsək məlumatların öyrənilməsi daha sə-

mərəli olar. 

VII sinif Biologiya dərsliyinə nəzər salsaq 

bu dərslikdə 25-dən çox mövzunun canlılarda 

gedən bioloji prosesləri əhatə etdiyini görərik. 

Ayrı-ayrı mövzuların təhlili onu deməyə əsas 

verir ki, bu dərslikdəki mətnlər şagirdlər üçün 

çətin qavranılandır, çox yüklüdür. Hesab edirəm 

ki, bu yükü azaltmaq məqsədilə sxemlərdən isti-

fadə olunması məqsədəuyğundur. Məsələn: 

―Birhüceyrəlilərin həyat fəaliyyəti―, ―Yastı 

qurdların həyat fəaliyyəti‖, ―Sap qurdların həyat 

fəaliyyəti‖ və s bu qəbildən olan mövzuların 

mənimsənilməsi şagirdlər üçün olduqca çətindir. 

Çətinliyin bir səbəbi bir yarımaləmə və yaxud 

da tipə aid olan heyvanların həyat fəaliyyəti pro-

seslərinin hamısının mətndə bir-birilə müqayisə-

li verilməsidir. Bu müqayisə ya cədvəllərin, ya 

da sxemlərin köməyilə aparılarsa daha yüksək 

nəticə əldə etməyə imkan verər. Bu bir reallıqdır 

ki, bir qrup innovativ müəllimlər təlim prosesin-

də bu kimi mövzuların tədrisi zamanı sxemlər-

dən, cədvəllərdən istifadə edirlər. Lakin bu nis-
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bidir və ən azından hal-hazırki pandemiya döv-

rünü nəzərə alsaq ki, şagirdlər müstəqil dərslik 

üzərində çalışmalıdırlar, dərslik müstəqil öyrən-

məyə imkan verməlidir, o zaman qaldırılan 

problemin aktuallığı ortaya çıxır.  

Sxem və cədvəllərdən istifadə sadəcə yeni 

biliyin öyrədilməsində deyil, eləcə də şagirdlərə 

ev tapşırığının verilməsində də istifadə oluna 

bilər. Burada iki hal mümkündür: 

1. Şagirdə hər hansı bir problem-situasiyanı 

sxem və cədvəllərlə göstərib, həllini istəmək. 

2. Hər hansı bir problem situasiyanı orta-

ya qoyub onun özünün sxemləşdirilməsini və ya 

cədvəlləşdirilməsini istəmək. 

Göstərilən ikinci hal sayəsində şagirddə 

hər hansı bir problem –situasiyanın sxem və 

cədvəllərə köçürməsi qabiliyyəti də formalaşdı-

rılır ki, bu da təfəkkürün inkişafında, eləcə də 

problemin sxem və ya cədvəlləşdirilərək daha 

aydın şəkildə dərk edilməsində və asanlıqla lazı-

mı həll yolunun tapılmasında əsaslı rol oynayır. 
Məqalənin aktuallığı: Ümumtəhsil məktəblə-

rində biologiya fənninin tədrisində keyfiyyətin artı-

rılması məqsədilə dərsliklərdə sxem və cədvəllərin 

verilməsi aktual hesab edilir.  

Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə hal-hazır-

da ümumtəhsil məktəblərində istifadədə olan biolo-

giya dərsliklərindəki bioloji proseslərə dair mövzular 

sxem və cədvəllərdən istifadə baxımından təhlil 

olunmuşdur 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: 

Məqalədən ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, 

tələbə və magistrantlar istifadə edə bilər. 
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 Xülasə: Ümumtəhsil məktəblərində Biologiya fənnin daha dərindən qavranılması, dünyaya düzgün və 

bütöv baxışın formalaşdırılması üçün fənləarası əlaqə imkanlarından geniş istifadə olunması məqsədə uyğun-

dur. Biologiya təbiət fənni olaraq canlılar haqqında elmdir. O. öz məsələlərinin , fakt və qanunlarının həli za-

manı digər təbiət elmlərinin prinsip və qanunlarından yardım alır. Bu təbiət fənlərindən biri də Kimyadır. 

Kimya və biologiya fənləri arasında fənlərarası əlaqə imkanları olduqca genişdir. 

 Mövcud fənləarası əlaqə üç istiqamətdə inkişaf etdirilir: 

 Hüceyrənin kimyəvi tərkibi və onun öyrənilməsi, 

 Ekositemdəki maddələr və enerji dövranı, 

 Ətraf mühitə olan antropogen təsirlər. 

Mövcud məqalədə bu əlaqə istiqamətləri verilmiş, onların təhlili aparılmışdır. Eyni zamanda biologiya 

fənin tədrisi zaman verilə biləcək kimyaya aid məzmun göstərilmiş, cədvəllər və sxemlərdən istifadə olun-

muşdur. 

Açar sözlər: kimya, təhsil, inteqrasiya, biologiya, fənlərarası əlaqə 

 

Резюме: В общеобразовательных школах, целесообразно широкое применение возможностей 

по межпредметным связям для более глубокого восприятия предмета биологии, формирования пра-

вильного и полноценного взгляда на мир. Биология, будучи естественной наукой, является наукой о 

живых существах. При решении своих проблем, фактов и законов, этот предмет использует принци-

пы и законы других естественных наук. Одной из таких естественных наук является химия. Возмож-

ности межпредметных связей между предметами химия и биология достаточно обширные. 

 Существующие межпредметные связи развиваются в трех направлениях: 

 Химический состав клетки и ее изучение, 

 Вещества и циркуляция энергии в экосистеме, 

 Антропогенные воздействия на окружающую среду. 

В представленной статье даны направления этих связей, проведен их анализ. В то же время, 

было показано содержание химии, использованы таблицы и схемы, которые могли бы быть даны во 

время преподавания предмета биология. 

Ключевые слова: химия, образование, интеграция, биология, межпредметные связи 

  

Summary: It is advisable to use extensively the opportunities on interdisciplinary relations in general 

education schools for deeper perception of Biology, formation of correct and complete view of the world. 
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Biology, as natural science, is the science of living things. In the solving its problems, facts, and laws, this 

subject uses principles and laws of other natural sciences. One of such natural sciences is Chemistry. The 

possibilities of interdisciplinary relations between Chemistry and Biology are quite extensive. 

Existing interdisciplinary relations are being developed in three directions: 

 Chemical composition of the cell and its study, 

 Substances and energy circulation in the ecosystem, 

 Anthropogenic impacts on the environment. 

This article produces the directions of these relations and analyses them. At the same time, the content 

of chemistry was shown, tables and diagrams were used that could be given during Biology teaching. 

Significance application: It will be a guide for the teachers in general education secondary schools in 

the creating interdisciplinary relations with chemistry in biology lessons. 

Key words: chemistry, education, integration, biology, interdisciplinary connection 

 

 

 Ümumtəhsil məktəblərində məzmunun 

əsas meyarlarından biri yüksək bilik səviyyəsinə 

malik tədris sisteminin hazırlanması üçün zəmin 

yaradılmasıdır. Bu məqsədin reallaşdırılması 

üçün təlim ətraf aləmin bütövlükdə dərk olun-

masına yönəlməlidir. Bu göstərilən faktlar me-

todologiya sahəsində yeni nəzəri tədqiqatlar 

aparımasını, şagirdlərdə dünyaya bütöv baxışın 

formalaşdırılması, hadisə və proseslər arasında 

əlaqənin mahiyyətini dərk etmə qabiliyəti for-

malaşdırmaq üçün təhsil prosesində yeni yanaş-

maların axtarılmasını tələb edir. Bu problemlə-

rin həll olunması üçün inteqrasiya olunmuş 

dərslərdən və fənlərarası əlaqədən istifadə məq-

sədə uyğundur. 

Canlı təbiət və orqanizmlərdən bəhs edən 

bir elm olaraq biologiya tədqiqat sahələrinin 

araşdırılması zaman kimyadan istifadə edir. 

Bioloji proseslər, canlıların yaşam müddətində 

eyni zamanda öldükdən sonra cisimlərində 

gedən bütün proseslər kimya ilə əlaqəlidir. On-

ların quruluşunun hər bir elementi kimyəvi ele-

mentlərdən qurulmuşdur ki, qidalanmalarında, 

çoxalmalarında müxtəlif cür kimyəvi maddə və 

elementlər iştirak edir. Bu dediklərimiz nəzərə 

alınaraq biologiya fənnin kimyanın anlayışların-

dan istifadə etmədən tədris etməyin mümkün ol-

madığı bir daha sübut olunur.  

Tədris prosesində kimya və biologiya 

dərslərində bir çox mövzular təkrarlanır Məsə-

lən :Fotosintez, üzvi və qeyri-üzvi maddələr 

haqqında məlumatlar biologiya dərsliklərində 

tez-tez təkrar olunur. Bu mövzularda inteqrasi-

yanın dəfələrlə aparılması zamanı müəllim daha 

maraq oyadıcı faktlara və fərqli yanaşmalara yö-

nəlməli, təkrara və bunun nəticəsində yarana bi-

ləcək sıxıcılığa yol verməməlidir. 

Biologiya və kimya fənlərinin arasında 

yaradılacaq əsas fənlərarası əlaqə sahələri aşağı-

dakılardır: 

 Hüceyrənin kimyəvi tərkibi və onun öyrə-

nilməsi, 

 Ekositemdəki maddələr və enerji dövranı, 

 Ətraf mühitə olan antropogen təsirlər. 

Kimya və biologiya arasında fənlərarası 

əlaqə yaradılması sahələrindən birinci istiqamət 

―Hüceyrənin kimyəvi tərkibi‖ haqqında məlu-

matların verilməsidir. 

Hüceyrənin kimyəvi tərkibi haqqında mə-

lumat verilərkən yaxşı olar ki ,müəllim aşağıda-

kı məlumatlardan istifadə etsin: 

Bu məlumatların xüsusi bir cədvəl halında 

verilməsi, qruplaşdırılması ,sxemə salınması, 

həmçinin iş vərəqlərində istifadəsi məqsədə 

uyğun hesab oluna bilər. 

Yaxşı olar ki ,müəllim ilk əvvəl təbiətdə 

mövcud olan çox sayda kimyəvi elementin canlı 

orqanizmlərin orqan və toxumalarında mövcud ol-

duğunu qeyd etsin. Bu kimyəvi elementlərdən 20 

element vadır ki, bunlara bütün canlı orqanizm-

lərdə rast gəlinir. Bunlar C, N, H, O, S, P, K, Na, 

Ca, Mg, Mn, Zn, Fe, Cu, Co az miqdarda Mo, B, 

CI, I, Se dur. Bu elementlər iki qrupa ayrılır: 

  

Cədvəl 1. 

Makro elememtlər. miqdarı 0,001%-dən artıq olanlar C, N, H, O, S, P, K, Na, Ca, 

Mikroelementlər. miqdarı 0,001%-dən az olanlar B, Mn, Zn, Cu, Mo, Co, B, Se, 

Ba, I, Sr və s. 
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Makro elementlər içərisində mövcud olan 

4 element O,C,H və N əsas elementlər sayılır cə 

orqanizm kütləsinin 96%-dən çoxunu, 

hüceyrənin isə 99-%ni təşkil edir. Orqanizmdə 

olan Züllaların, lipidlərin , kabohidratların və 

suyun əsas elementləri də məhz bunlardır. Bu 

elementlər ümumilikdə orqanogen elementlər 

adlanır. 

Orqanizmin əsas hissəsini zülallar, 

karbohidrat, nuklein turşuları, yağlar yəni 

lipidlər təşkil edir. Zülallar orqanizmin 40-50% 

-ni, digərləri isə 50-60% -ni təşkil edir. S.M. 

Rappoportun göstəricilərinə görə Bəzi orqan və 

toxumaların kimyəvi tərkibi %-lə aşağıdakı kimi 

verilmişdir.(3) 

  

Cədvəl 2 

Orqan və toxuma. Su Zülal Lipid Mineral maddə 

Dəri. 58 27 14 0,6 

Sümük . 28 20 25 27 

Əzələ. 70 22 6 1 

Yağlı toxuma . 23 6 71 0,2 

Qaraciyər. 71 22 3 1,4 

Beyin. 75 11 12 1,4 
 

Həmçinin suyun orqanizmdə yeri, onun 

əhəmiyyəti ,təkcə bioloji əhəmiyyəti və mövqesi 

deyil eyni zamanda kimyəvi maddə kimi rolu-

nun şagirdə çatdırılması suyun təbiətdə əhəmiy-

yəti haqqında düzgün dünyagörüşünün forma-

laşmasına kömək edəcəkdir. Su orqanizmin 70 

% ni təşkil edir. Canlının bütün orqan və toxu-

malarında mövcud olan suyun az bir hissəsi isə 

hüceyrədə birləşmiş haldadır .Su həlledicidir, 

bədəndə kimyəvi reaksiyaların getməsi üçün , 

maddələrin daşınması ,bir yerdən digərinə ötü-

rülməsi üçün mühütdür. 

Biologiyada əsas anlayışlardan biri hücey-

rədir. Hüceyrə canlı orqanizmləri cansızlardan 

ayıran ayıran əsas quruluş və funksional vahid-

dir. Hər bir orqan və toxumanın özünə məxsus 

hüceyrə quruluşu olduğu kimi , hər bir hüceyrə-

də də üzvi və qeyri – üzvi birləşmələrin miqdarı 

fərqlidir. 

Enerji dövranı dedikdə biosferdə baş 

verən enerji çevrilmələri ,azot, karbon, su döv-

ranı və s. nəzərdə tutulur. Bu çevrilmələrin əhə-

miyyəti isə göz ardı edilməyəcək dərəcədədir. 

Kimyəvi elementlər fiziki , bioloji, kimyəvi tə-

sirlər nəticəsində onlardan yeni maddələrin ya-

ranması, reaksiyaların baş verməsi və bu çevril-

mələrin canlılar aləminə təsiri hər bir insanın 

bilməsi lazım olan vacib məlumatlardır.  

Müəllim maddələr mübadiləsi haqqında 

məlumat verərkən yaxşı olar ki, canlılarda baş 

verən mübadilə prosesləri, bu proseslərin əhə-

miyyəti, təbiətdə rolu haqqında da məlumat 

versin. İlk əvvəl o qeyd olunmaldırı ki, canlının 

qəbul etdiyi qidada orqanizm üçün lazımlı olan 

maddələr həmişə hazır olaraq mövcud olmur. 

Bir sıra kimyəvi, fiziki proseslər keçirmiş qida 

parçalanır və heterotrof orqanizmlərdə bir sinifi-

nə aid olan üzvi maddə digərinə çevrilir. Bu da 

orqanizmin həyat fəaliyyətinin qurulmasına 

zəmin yaradır. Aralıq məhsullar olan metobolit-

lər mübadilənin həyata keçirilməsinə kömək 

edir. Mübadilə nəticəsində üzvi maddələrin bir –

birinə çevrilməsinin aşağıda verilən sxem əsa-

sında şagirdlərə çatdırmaq mümkündür: 
 

Sxem1. 
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Çevrilmələr izah olunduqdan sonra müəl-

lim şagirdlərdə müəyyən baxış formalaşdırmaq 

üçün belə bir bənzətmədən istifadə edə bilər: 

Gördüyünüz bu sxemlər həmçinin hüceyrənin 

kimyəvi tərkibi haqqında məlumatlar orqanizmi 

canlı bir labarotoriyaya bənzədir. Müxtəlif ele-

mentlər, üzvi maddələr, katalizatorlar, ferment-

lər, metobolitlər, su reaksiyalar əmələ gətirir, 

çevrilmələr sürətli şəkildə həyata keçirilir, nəti-

cədə orqanizmin yaşaması, inkişafı, həyat fəa-

liyyətinin davamı üçün sərf olunur. Lakin bu 

reaksiyaları orqanizm öz –özünə həyata keçiri 

heç bir laborant, insan və başqa bir müdaxilə 

olunmur. 

Yer üzərində maddələrin dövranı ,xüsusi 

ilə də canlılarda mövcud olan əsas 4 makroele-

mentin dövranı şagirdlərə kimya ilə əlaqəli şə-

kildə izah olunmalıdır. Karbona yer qabığında 

karbonatlarda, daş kömürdə, neftdə, təbii qazda, 

bitki və heyvan orqanizmlərində mövcuddur. 

Havada isə CO2 şəklində mövcuddur. Yanma, 

qıcqırma, fotosintez, tənəffüs kimi proseslərdə 

karbon qazı ayrılır. Bu da bitkilər tərəfindən fo-

tosintez prosesində istifadə olunur. Elə bunun 

nəticəsində atmosferdə karbon qazının miqdarı 

sabit olaraq qalır. 

Oksigen dövranı – Oksigen canlıların ya-

şaması üçün əsas elementdir. Atmosferdə sər-

bəst halda mövcud olan oksigenin mənbəyi isə 

yaşıl bitkilərdir. Atmosferdəki karbon qazını 

mənimsəyən bitki həm özünə qida maddəsi və 

enerji yaradır, həm də təbiətə sərbəst oksigen 

qazı verir. Oksigen müxtəlif yanma və oksidləş-

mə proseslərini həyata keçirir, bu isə karbon 

dövranının həyata keçməsi üçün zəmin yaradır.  

Azot dövranı – üzvi birləşmə şəklində 

azot istənilən biti və heyvan orqanizminə daxil-

dir. Atmosferdə isə sərbəst halda həcmi 78% 

təşkil edir. 

Sərbəst azot torpaq və dənizdə mövcud 

olan azot birlşmələrinin parçalanması, həmçinin 

orqanizmlərin çürüməsi hesabına atmosferə ve-

rilir. Atmosferdə yaranan elektrik boşalmaları, 

sənayedə gübrələrin alınması hesabına isə at-

mosferdən çıxarılır. Birləşə şəklində olan azot 

isə bakteriyaların maddələri parçalaması, tarla-

dan məhsul yığımı, su ilə torpağın yuylması he-

sabına torpaqdan çıxarılır. Torpağa isə gübrələ-

rin verilməsi, bitki və heyvan orqanizmlərinin 

çürüməsi, elektrik boşalmaları nəticəsində yara-

nan sərbəst azotun yağıntılarla birlikdə torpağa 

qarışaması nəticəsində torpağa qaytarılır.  

Biologiyada ―Paxlalı bitkilər‖ mövzusu 

tədris olunarkən onların bəzi növlərinin köklə-

rində mövcud olan azot mənimsəyən bakteriya-

ların olduğu yumrucuqlar şagirdlərə öyrədilir. 

Müəllim bu məlumatı şagirdlərin yadına salaraq 

prosesin azot dövranında xüsusi yeri olduğunu 

vurğulaya bilər. 

Biologiya ilə kimya arasında yaradılacaq 

fənlərarası əlaqənin üçüncü istiqaməti isə ətraf 

mühitə olan antropogen təsirlərdir. Antropogen 

təsir dedikdə insanın təbiətə bilavasitə təsiri nə-

zərdə tutulur. 

İnsanların təbiətə olan kimyəvi təsirinə 

aşağıdakılar daxildir: 
 

 Cədvəl 3. 

Kimyəvi elementlərin və maddələrin təbiətdən 

çıxarılması. 

 

Mədən sənayesinin inkişafı, müxtəlif kimyəvi 

maddələrin və elementlərin çıxarılması zamanı 

ətraf mühitin çirklənməsi. Neft , qaz istehsalının 

artırılması.  

Müxtəlif kimyəvi elementlərin və birləşmələrin 

təbiətdə tətbiqi. 

 

Kənd təsərrüfatı və bitkiçilikdə istifadə olunan 

gübrələr. Sənaye tullantılarının təbiətə təsiri. 

 

 

Müəllim antropogen təsirlər haqqında da-

nışarkən yaxşı olar ki bu məlumatlar verilsin , 

bu kimyəvi maddələrin insan və digər canlılara 

təsiri izah olunsun. İzah zamanı müəllimin kim-

yəvi maddələrin xassələri, quruluşları , həmin 

maddələrin zərərləri haqqında ətraflı məlumat 

verməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bunun 

üçün müxtəlif sxemlərdən, əyani vasitələrdən is-

tifadə olunması məqsədəuyğundur.  

Verilən məlumatlara əsasən biologiya və 

kimya arasında mövcud əlaqədən istifadə zama-

nı müəyyən bacarıqların formalaşmasına, canlı 

orqanizmlər və kimyəvi proseslər, eləcə də kim-

yəvi elementlər arasında mövcud olan ayrılmaz 

əlaqənin vacibliyinə dair biliklərin qavranılma-
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sına nail olmaq mümkündür. Bu güclü əlaqənin 

nəzdində müasir elm sahəsində yeni inteqrasiya 

olunmuş elmi istiqamətlər meydana çıxmışdır. 

Bunlara biokimya, təbii birləşmələr kimyası aid 

edilə bilər. Kimya və biologiya arasında yaranan 

bu elmi istiqamətlər insanın tibbi , yaşayış və 

qida ilə bağlı tələbatlarının yaxşılaşdırılmasına 

töhfə verəcəkdir. 

Eyni zamanda biologiyanın sahələrində 

inkişaf və yeni kəşflərin əldə olunması üçün xü-

susi kimyəvi maddələrdən və kimyəvi analiz 

üsullarından istifadə olunmaqdadır. 

Yuxarıda qeyd olunan məlumatlardan aşa-

ğıdakı ümumi nəticələrə gəlmək olar: 

 Biologiya və kimya arsında fənlərarası 

əlaqə imkanları çox genişdir. 

 Şagirdlərdə təbiət anlayışı bütün ele-

mentlərin qarşılıqlı təsir göstərdiyi, müxtəlif 

reaksiya və proseslər yaratdığı bütöv bir sistem 

halında öyrədilməlidir. 

 Biologiya və kimya fənləri arasında 

fənlərarası əlaqə 3 istiqamətdə inkişaf etdirilir. 

 Biologiya fənnin tədrisi zamanı kimya 

ilə əlaqə yaradılarkən kimyəvi anlayış və ele-

mentlər haqqında yığcam və əsas faktlardan iba-

rət olan məlumatın verilməsi məqsədə uyğun 

olacaqdır. 
Problemin aktuallığı ondan ibarətdir ki, şa-

girdlərdə dünyanın tam mənzərəsinin yaranmasına 

və dünyagörüşünün ətraflı formalaşmasında təbiət 

fənlərinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. 

Problemin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, 

Biologiyanın kimya fənni ilə əlaqəli tədrisinin səmə-

rəli yolları və imkanları müəyyənləşdirilərək nümu-

nələr hazırlandı. 

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, biologiya müəllimləri məqalədən istifadə edə-

rək kimya və biologiya arasında fənlərarası əlaqə ilə 

bağlı öz təhsilini inkişaf etdirə bilər. 
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THE USE OF MULTIMEDIA AND ICT IN ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK 

OF STUDENTS IN TEACHING ENGLISH 

 
Xülasə. İngilis dilinin tədrisində tələbələrin müstəqil işlərinin təşkilində İKT və multimedia vasitələ-

rindən istifadənin müxtəlif üsul və vasitələr var. Rəqəmsal dünyanın iştirakçıları sayılan bu günkü tələbələr 

artıq elektron cəmiyyətin üzvləridir və qlobal ünsiyyət vasitəsi kimi ingilis dilini daha çevik və asan şəkildə 

öyrənməyə cəhd göstərirlər. İngilis dilinin öyrənilməsində işin müstəqil təşkili kompüterlərin köməyi ilə 

daha səmərəlidir. Müəllimlər tələbələri passiv məlumat alıcılarından tədrisin fəal iştirakçılarına çevirmək 

üçün belə potensiala malik olan ən son texnologiyalardan istifadə etməlidirlər. Bu baxımdan ingilis dilinin 

tədrisində müstəqil işin təşkili zamanı İKT və multimedia vasitələrilə tətbiqlərinin axtarışı və öyrənilməsi 

əvəzedilməzdir. 

Açar sözlər: müstəqil iş, təlim fəaliyyəti, multimedia, bilik və bacarıq 

 

Резюме. В настоящее время существуют различные методы и средства использования мульти-

медиа и ИКТ для организации самостоятельной деятельности учащихся при обучении английскому 

языку. Студенты в наше время как участники цифрового мира являются членами общества электрон-

ных приборов и пытаются выучить язык в легкой и быстрой форме как средство глобальной комму-

никации. Организация самостоятельной деятельности при обучении английскому языку более целе-

сообразно при помощи компьютеров. Преподавателям следует использовать современные техноло-

гии для того, чтобы студенты из пассивных слушателей превратились в активных участников обуче-

ния. С этой точки зрения, исследования в сфере исследования средств мультимедиа и ИКТ для орга-

низации самостоятельной деятельности студентов при обучении английскому языку являются неза-

менимыми.  

Ключевые слова: самостоятельная деятельность, учебная деятельность, мультимедиа, 

умение и навык 

 

Summary. At present, there are various ways and means of using ICT and multimedia in organization 

of individual work of students in teaching English. Nowadays students are being considered as participants 

of the digital world are members of the electron devices society and try to learn English as means of global 

communication in a much easier and quicker way.The organization of independent work in teaching English 
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is more useful with the help of computers. Teachers should use the latest technology with these potentials to 

change students from passive recievers of information to active participants of traning. İn this regard, 

research and study of using means of multimedia and ICT in organization of independent work of students in 

teaching English is indispensable.  

Key words: independent work, training , multimedia, skill and habit  

 

―XXI əsr kompüter əsridir, dövrümüz isə 

texnologiyalar dövrüdür.‖ kimi cümlələrə gün-

dəlik həyatda tez-tez rast gəlinir. Çünki artıq 

kompüterin tətbiq olunmadığı bir sahə tapmaq 

qeyri mümkündür. Kompüterdən tibdə, mühən-

dislikdə və bir çox başqa sahələrdə geniş istifa-

də olunur. Artıq 21-ci əsrdə savadlılıq anlayışı 

öz mənasını genişləndirmişdir. Keçən əsrlərdə 

savadlılıq yazmaq və oxumaq bacarıqları ilə sər-

hədlənirdisə, indi artıq ona minimal kompüter 

biliklərinə sahib olmaq da əlavə olunub. Gündə-

lik həyatımızda biz kompüterlərdən müxtəlif 

məqsədlər üçün istifadə edirik, lakin bu zaman 

bizdən kompüteri mükəmməl bilmək tələb olun-

mur. Bizə yalnız minimal kompüter bilikləri gə-

rəklidir. Buraya kompüterdə mətn yığmaq, e-

poçt ünvanına daxil olmaq, gələn ismarıcları 

oxumaq, cavablandırmaq, veb-brauzerlərdə ax-

tarış etmək və s. daxildir. Təbii ki, həyatımızın 

demək olar ki, hər bir sahəsinə tətbiq olunan 

kompüterlər, təhsil sahəsindən də yan keçə bil-

məzdi. Əgər dövr bizdən kompüter biliklərinə 

sahib olmağı tələb edirsə, bu ilk növbədə təhsil-

də öz əksini tapmalıdır. Kompüterin təhsilə cəlb 

olunması ilə kompüterlə dil tədrisi də təhsildə 

öz əksini tapdı və kompüterlə dil tədrisi və ya 

kompüterə əsaslanan xarici dilin tədrisi metodi-

kasına gətirib çıxardı. 

Yaşadığımız dövrdə demək olar ki, texno-

logiya artıq bütün sahələrə tətbiq olunur. Daim 

inkişaf edən texnologiyanın təhsil sahəsinə tət-

biqi də ən önəmli məsələlərdən biridir və ingilis 

dilinin tədrisində də İKT və multimedia vasitə-

lərindən istifadə olunması çox aktual bir mövzu-

dur. Lakin bu gün də dil tədrisində İKT-dən isti-

fadə edilməsi ilə bağlı öz həllini gözləyən bir 

çox məsələlər vardır. Bu məsələlərdən ən önəm-

lisi təlim fəaliyyəti zamanı müstəqil işlərinin 

təşkilində İKT və multimedia vasitələrindən isti-

fadə edərək dilinin ünsiyyət vasitəsi kimi inkişaf 

etdirilməsidir. Bu səbəbdən də bu gün ingilis di-

linin tədrisində müstəqil işin təşkili əsas hesab 

olunur. Təhsildə dilin ünsiyyət vasitəsi kimi 

tədris edilməsi ön plana çəkilir. Müasir ünsiyyə-

tin ən yaxşı vasitəsi isə İKT-dən istifadədir. 

Demək olar ki, təlim prosesində artıq əksər mü-

əllimlər İKT-lərdən məharətlə istifadə edirlər. 

Danılmaz faktdır ki, bu kimi vasitələrdən istifa-

də edilməzsə, yeni nəsli ənənəvi üsullarla keçi-

lən dərslərə cəlb etmək çox çətin olar. Bu məsə-

lələrin ən önəmli həlli yolu isə, dil dərslərini 

müasir texnologiyalarla zənginləşdirməkdir. 

Öyrənənlər dərsi dinləyir və oxuyur, öz fi-

kirlərini yazıb danışmaqla ifadə edirlər. Beləlik-

lə, ünsiyyət zamanı dörd nitq bacarığından isti-

fadə edilir: dinləmə, danışma, oxu, yazı. Şarma 

(Sharma ) qeyd edirdi ki, dinləmə və oxuma ba-

carığı insanları anlamaq, onlardan məlumat 

almaq üçündür. Danışma və yazma bacarığı isə 

düşündüklərimizi başqalarına çatdırmağa kömək 

edir. Dinləyərkən və danışarkən istifadə edilən 

söz və cümlələr səslərlə ifadə olunur. Ona görə 

də dinləmə və danışma şifahi nitqə aid olan ba-

carıqlardır. Hərflərlə ifadə olunmuş mətnləri isə 

oxuyuruq və ya yazırıq. Yazı və oxu bacarıqları 

yazılı nitqə aid edilir[8,səh. 80-88]. Hər bir nitq 

bacarığı özünəməxsus təhsil vasitəsinə malikdir. 

Texniki vasitələr 4 nitq bacarığının formalaşdı-

rılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. 

Dinləmə zamanı danışanın necə çıxış etdi-

yini müəyyənləşdirmək mümkündür. Sarıkoban 

(Sarıcoban) vurğulayırdı ki, dinləmə natiqin 

vurğu və tələffüz şəklini, lüğət biliyini müəy-

yənləşdirir. Dinləmə əsas dil bacarığı hesab olu-

nur. Dinləmə prosesində insanlar yeni məlumat-

lar, fikirlər, ideyalar əldə edirlər. Öyrənənin dil 

biliyinin inkişafında dinləmə prosesi mühüm rol 

oynayır [7, s. 77-88].  

İngilis dili öyrənənlərin dinləmə qabiliy-

yətini inkişaf etdirmək üçün aşağıda bir neçə 

ümumiləşdirilmiş texniki yollar göstərilmişdir. 

Kompüterlərin istifadəsi. Hoven (Hoven) 

bildirirdi ki, kompüterlərin istifadəsi vizual və 

səsli şəkildə dinləmə bacarıqlarını inkişaf etdir-

məyə kömək edir . Dinləmə qabiliyyətini inkişaf 

etdirmək üçün kompüter vasitəsi ilə edilən tap-

şırıqları çox əhəmiyyətlidir. CD-ROM vasitəsilə 

filmlərdən öyrənmənin də mühüm üstünlükləri 

var. İnternetdə ikinci dil kimi istifadə edilən 
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səsli mesajlaşma şagirdlərin rahat ünsiyyət qur-

masına kömək edir [12, s. 8-103]. 

Rabitənin istifadəsi. Televiziya və radio-

da ingilis dilində yayımlanan verilişlərə qulaq 

asmaq anlama bacarığını inkişaf etdirməyin 

daha bir əlverişli yoludur. Daviz (Davies) bildi-

rirdi ki, dinləyicilər proqram seçərkən diqqətli 

olmalıdırlar. Məsələn, BBC kimi televiziya ka-

nalı audio ve video ilə zəngindir. Şagirdlər bu 

televiziya kanalından ingilis dilində maraqlı mə-

lumatlar əldə etmək üçün istifadə edə bilərlər 

[10, s. 45-62]. 

CD-Playerlərin istifadə. CD-player dinlə-

mə bacarığını inkişaf etdirmək üçün müasir va-

sitələrdən biridir. CD-playerlər CD-Romları hə-

rəkətə gətirmək üçün istifadə olunan elektronik 

vasitələrdir. Mühazirələr və dinləmə imtahanları 

bu vasitələr üzərində qurula bilər. 

Tap-recorderlərin istifadəsi. Tap-recorder 

ən qədim texniki dinləmə vasitələrindən biridir. 

Tap-recorderlərdən istifadə edənlərin sayı son 

zamanlar sürətlə azalır. Bu azalamaya baxmaya-

raq hələ də onlardan istifadə edilir və bir neçə 

ingilis dilində dərs kitabı Tap-recorder ilə əlaqə-

ləndirilib. 

Danışıq şifahi nitqə aid olan nitq bacarığı-

dır. Öyrənənin ingilis dilində rahat ünsiyyət 

qura bilməsi üçün bu nitq bacarığını inkişaf et-

dirmək lazımdır. Bir çox texnoloji vasitələr da-

nışma qabiliyyətini inkişaf etdirir. Hüseynzadə 

G. qeyd edirdi ki, internetdə səsli çatdan, səs 

sintezi proqramından istifadə nitqi formalaşdır-

mağa kömək edir [12, s. 23-33]. 

Səsli çat proqramının istifadəsi. Çat inter-

net vasitəsilə danışan ilə dinləyici arasında ün-

siyyət yaradır. Çatda səsli şəkildə danışan şəxs 

xarici vətəndaş olarsa, bu proqram öyrənəni in-

gilis dilində danışa bilməsi üçün daha faydalı 

olar. 

Səs sintezi proqramının istifadəsi. Kom-

püterlər insan səslərini özlərində sintez edə bilir. 

Bu proqram süni intellekt kimi qiymətləndirilir 

və danışma qabiliyyətinin inkişaf etməsinə 

səbəb olur. 

Oxu öyrənənin yazılı mətni anlaması pro-

sesidir. Oxuma lüğət biliyindən asılı olan bir ba-

carıqdır. İngilis dilini öyrənən şagird oxuma 

prosesi zamanı öz lüğət biliyini inkişaf etdirə, 

yeni informasiyalar əldə edə və dünya görüşünü 

artıra bilər. Oxuma qabiliyyətini texnologiya va-

sitəsilə inkişaf etdirməyin bir neçə üsulları var. 

Kompüterlərin istifadəsi. Kompüter proq-

ramları vasitəsilə ingilis dili dərsində asan və sadə 

mətnlərdən istifadə etmək onların oxumağa ma-

rağını artırır. Kompüter proqramlarında bu cür 

mətnlər lüğət biliyini artırmaq üçün istifadə olu-

nur. Kompüterlər eyni anda bir neçə vəzifəni ye-

rinə yetirə bilir. Kompüter proqramları imtahan-

dan sonra öyrənənin cavablarını yoxlayır. Onların 

səhvləri olduqda onlara düzəliş edir [ 10, s. 12]. 

Multimedianın istifadəsi. Multimedia 

mətn, qrafika, səs, video və animasiyanı istifadə 

edən kompüter proqramıdır. Multimedia lüğət 

və oxu bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün moti-

vasiyanı artırır. 

Ġnternetdə vebsaytlardan istifadə.. İngilis 

dili bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün internet 

ən müasir texnologiyadır. İngilis dili öyrənənlə-

rin oxu qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün bir 

çox internet saytları var. İnternet vebsaytlarında 

qəzetlər, jurnallar, elektron kitabxanalar, lüğət-

lər, ensiklopediyalar və bülletenlər kimi çox 

sayda resurslar mövcuddur. Ybarra R., fikirləri-

nə görə, bu resurslar şagirdlərin söz bazasını ar-

tırmağa kömək edir [9, s. 77-87]. 

Elektron lüğətlərin istifadəsi. Müasir 

təhsil formasında öyrənənlərin lüğət bazasını 

zənginləşdirmək üçün elektron lüğətlərdən isti-

fadə edilməyə başlanıldı. Elektron lüğət dilin 

öyrənməsini sürətləndirən texnoloji üsuldur. 

Yazma prosesi ingilis dili öyrənənlər üçün 

çətin ola bilər çünki bu proses ideya, yazı struk-

turu, mükəmməl şəkildə qrammatika və lüğət 

biliyi tələb edir. İngilis dilində yazı bacarıqlarını 

inkişaf etdirmək üçün aşağıda qeyd olunan bir 

neçə texniki üsullar var. 

Kompüterlərin istifadəsi. Kompüter ingi-

lis dili öyrənən şagirdlərin yazı bacarıqlarını in-

kişaf etdirmək üçün istifadə olunur. Öyrənənlər 

öz fikirlərini kompüter vasitəsilə daha aydın ifa-

də edə bilirlər. Tələbələr kompüterdə bir sıra 

proqramların köməyi ilə qrammatik bacarıqlara 

yiyələnə bilirlər. Onlar kompüter vasitəsilə yazı 

işinin xüsusi hissəsini vurğulaya, qalınlaşdırma 

və ölçüsünü dəyişə bilirlər [2, s. 88-90]. 

Elektron poçtdan istifadə. Elektron poçt 

mesajların internet vasitəsilə yazılması və gön-

dərilməsi üçün müasir bir üsuldur. Sinqalın 

(Singhal) fikirlərinə görə e-poçt yazı qabiliyyə-
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tini inkişafı üçün faydalı bir vasitədir. E-poçt sa-

yəsində şagirdlər gələn mesajlara necə formal 

cavab verməyi öyrənirlər [11, s. 65-70]. 

Yazılı çat proqramının istifadəsi. Yazılı 

çat yazı qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün əhə-

miyyətli üsuldur. Fikirlərini ifadə etmək, düşün-

cələrini ötürmək, gələn mesajlara anında cavab 

vermək üçün sürətli bir vasitədir. Texnologiya 

vasitəsi ilə axtarış etdikdə qrammatikaya aid 

materiallar, dərs planları və tapşırıqlar əldə edə 

etmək mümkündür. Kompüterlər, tabletlər ingi-

lis dili tədrisində müxtəlif yaşlı şagirdlər üçün 

interaktiv və motivasiyaedici fəaliyyətlər təklif 

edən əsas texnoloji vasitələrdir. Müəllimlərin 

ingilis dilini öyrətmək üçün istifadə etdiyi 5 tex-

nologiya üsulu dərsləri daha maraqlı edir. 

İngilis dilinin tədrisində tələbələrin müstəqil 

işlərinin təşkilində İKT və multimedia vasitə-

lərindən istifadənin müxtəlif üsul və vasitələr var.  

Film və Video. Müəllimlər ingilis dili dər-

sində qısa videolardan istifadə edərək onların 

müstəqil şəkildə lüğət biliyini artıra bilərlər. 

Həmçinin videolar onlara ingilis dilini praktiki 

şəkildə dinləməyə imkan verir. Öyrənənlər ingi-

lis dilində qısa müddətli film və animasiyalar, 

reklamlar izləməklə dinləmə bacarığını inkişaf 

etdirə bilərlər. ESL Partyland saytından lüğət bi-

liyini artırmaq üçün tapşırıq vərəqləri yükləmək 

mümkündür. Sayt həm şagirdlərin, həm tələbə-

lərin maraqlandığı filmi müəyyən etmək üçün 

axtarış təklif edir. Bu axtarış sayəsində onlar is-

tədikləri filmi ingiliscə izləyə bilərlər. 

ĠPAD proqramları. İPAD və tabletlərdəki 

proqramlar tələbələrə ingilis dilini əyləncəli şə-

kildə öyrənməyə kömək edir. Grammar Up kimi 

proqramlar onlara xüsusi mövzular üzərində 

qrammatik biliklərini yoxlamağa imkan verir. 

Bu cür proqramlar öyrənənlərin inkişafını izlə-

yir. Tələbələr sadəcə tabletə toxunmaqla öz su-

allarına cavab tapa bilirlər. Best College Online 
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proqram təklif edir. Bu proqramlar sözlərin 

düzgün tələffüz şəklinə diqqət yetirir. Şagirdlər 

həmçinin mobil telefonda ingilis dilində olan 

Scrabble və Boggle kimi oyunlar oynaya bilərlər. 

Digital Field Trips. Tələbələr ingilis dilini 

praktiki şəkildə öyrənməklə informasiya əldə 

edirlər. Amma Field Trips proqramından istifa-

də onların büdcəsinə uyğun deyil. Digital fıeld 

trips proqramı yeni məlumatlar almaq üçün öy-

rənənləri ausentik yollarla təmin edir. Tələbələr 

via 4 H Virtual Farm saytına daxil olmaqla əy-

ləncəli şəkildə ingilis dilində yeni sözlər öyrənə 

bilərlər. İnternetdə istənilən mövzunu ingilis di-

lində virtual şəkildə öyrənmək üçün çoxlu se-

çimlər var. 

Podcast. Tələbələr podcastlara qulaq as-

maqla özlərini daha yaxşı inkişaf etdirə bilərlər. 

Onlar həmçinin podcastlar yaratmaqla öz danı-

şıq qabiliyyətlərini yoxlaya bilərlər. ‗‘İTunes‖ 

yükləməklə müəllimlər müxtəlif mövzular üzrə 

yüzlərlə podcastla ödənişsiz şəkildə əlaqə yara-

da bilər. İnternetdə çoxsaylı podcastlar mövcud-

dur. Kompüterin köməyi ilə tələbələr ingilis di-

lində məruzələr və prezentasiyalar hazırlaya bi-

lərlər. Video podcastlarından istifadə onlar üçün 

ən gözəl seçimdir. 

Onlayn oyunlar. Tələbələr kompüter və 

ya mobil qurğularda oyun oynayaraq qrammatik 

biliklərə sahib olurlar. Funbrain proqramı öyrə-

nənlər üçün dərsdə əlaqəli oyunlar və kitablar 

təqdim edir. StarFall proqramı tələbələr ingilis 

ədəbiyyatı üzrə biliyini artırmaq üçün müxtəlif 

cür oyunlar təklif edir. Scrabble and Boggle 

kimi oyunlar istənilən yaşda öyrənənlər üçün 

maraqlıdır. Bu cür oyunlar dərs müddətində ağ 

lövhələrdə proyektor vasitəsilə nümayiş etdirilə 

bilər. Həm müstəqil olaraq, həm də müəllimin 

vasitəsilə ilə dili mükəmməlləşdirmək olar. 

Google Drive. Google Disk Word, 

Powerpoint və Excelin Googleda quraşdırılmış 

versiyası olub ödənişsiz onlayn yaddaşda saxla-

ma qurğusudur. Bu qurğu tələbələrə ödənişsiz 

şəkildə ingilis dilində məqalələr yazmağa imkan 

verir. Google hesabı ilə daxil olaraq şagirdlər 

məqalələri müxtəlif yerlərdən hər hansı bir 

kompüterə daxil edib redaktə edə bilərlər. Onlar 

hazırladıqları məqalələri digər şagirdlərlə bölüşə 

bilər və hətta birgə, əməkdaşlı şəkildə işləyə bi-

lərlər. Tələbələr birgə işləyərkən məqaləni mü-

əllimlərlə müzakirə edib rəylər ala bilərlər. 

Edmodo. Bu vasitə tələbələr, müəllimlər 

üçün sosial öyrənmə platformasıdır. Edmodo 

proqramının formatı Facebook proqramının for-

matına çox bənzəyir. Facebook proqramından 

fərqli olaraq o müəllim tərəfindən tamamilə nə-

zarətdədir və təhsil məqsədləri üçün nəzərdə tu-

tulmuşdur. O bəzən "Fakebook" kimi adlandırı-

lır. Bu vasitə tələbələr ingilis dilində bir-biriləri 

ilə qarşılıqlı əlaqə qurmağa icazə verir. Edmodo 



Ġngilis dilinin tədrisində tələbələrin müstəqil iĢlərinin təĢkilində ĠKT və multimedia vasitələrindən istifadə 

131 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №1, 2021 

proqramında həm müəllimlərin, həm də tələbə-

lərin sənədləri saxlaya biləcəyi və istədikləri za-

manda digərləri ilə bölüşə biləcəyi bir kitabxana 

var. Müəllimlər Edmodo proqramından istifadə 

etməklə tələbələri müstəqil fəaliyyət göstərməyə 

şərait yarada bilər. Bu kimi məsələlər tələbələrin 

ingilis dilini müstəqil öyrənmələrinə, onların 

dili daha asan yolla mənimsəmələrinə kömək 

edə bilər. Həmçinin Edmodo vasitəsilə ingilis 

dili dərsi üçün həftəlik yoxlama testləri tərtib 

etmək olar. Edmodo birbaşa olaraq tələbələr nə-

ticələrini müəyyən etməyə də kömək edir.  

Screen casting. Screen casting proqra-

mında kompüterinizin ekran şəklini çəkməyə və 

bunu edərkən səsi yazmağa imkan verən bir va-

sitə var. Bu proqramda hər şeyi izah edən iki 

ədəd ScreenR mövcuddur. Onlardan istifadə 

ödənişsizdir. Müəllimlər kompüterin ekran şək-

lini çəkə və hətta səslərini də yerləşdirə bilərlər. 

Bunlar bir yerə toplandığı zaman müəllimlər 

artıq ingilis dilində videolardan ibarət bir siste-

minə sahib olurlar. 

Bu vasitədən istifadənin əsas məqsədi tə-

ləbələrin mövzuları təkrar etməsinə, ingilis dili-

nin müstəqil şəkildə öyrənməsinə kömək etmək 

üçün qısa təlimat videoları yaratmaqdır. Müəl-

lim müxtəlif mövzular haqqında ingilis dilində 

kliplər çəkə bilər və ya şagirdlərdən komanda 

şəklində işləyərək ingilis dilinin müxtəlif yazı 

üslublarını əks etdirən kliplər hazırlamalarını 

tələb edə bilər. Müəllim şagirdləri dərsə cəlb 

etmək üçün onlardan şeirlərin izahı haqqında in-

giliscə qısa videolar hazırlamalarını istəyə bilər. 

You Tube. Screencast proqramı vasitəsi 

ilə ingilis dilində hazırlanan videoları YouTube 

kanalında yerləşdirmək mümkündür. Müəllim-

lər videoları You tube hesabında paylaşa bilər. 

Bunda əlavə çəkilən videoları mövzulara uyğun 

olaraq qruplaşdırmaqla kanalda pleylist yarada 

bilər. Bu cür pleylistlər onlara videoları asan şə-

kildə izləmələrinə şərait yaradır. Əgər müəllim 

videolar yaratmaq marağında deyilsə, o zaman 

dərs mövzuları ilə əlaqəli olan videoların siyahı-

sını hazırlaya bilər. Təlim zamanı təşkil edilən 

dərsləri daha maraqlı etmək üçün ingilis dilində 

mif və əfsanələrdən ibarət pleylist yaratmaq 

olar. Videolar tələbələri mövzudan daha çox 

faydalanmalarına kömək edəcək və onları 

mövzu ətrafında müstəqil olaraq araşdırma et-

məyə həvəsləndirəcək. 

Blogging. İngilis dilinin tədrisi üçün bir 

çox faydalı bloq platformaları var. Wordpress 

və Blogger ən məşhur bloqlardır. Tələbələr ingi-

lis dilində öz bloqunu yaratmaqla və rəqəmsal 

portfellər istifadə etməklə yaxşı işlər görə bilər-

lər. Həqiqətən də auditoriyadan, eləcə də həm-

yaşıdlardan, valideynlərdən və müəllimlərdən 

ingilis dilində məlumatlar əldə etmək inkişaf 

üçün böyük imkandır. İngilis dilinin tədrisi za-

manı bloqlardan dərslərin qeydə alınması üçün 

istifadə olunur. Əgər tələbə dərsdə iştirak edə 

bilmirsə, bloq vasitəsi ilə dərsləri izləyə bilər. 

Hazırda ingilis dilinin tədrisi metodikasın-

da və ingilis dili dərsliklərində istifadə olunan 

texnologiyaların çeşidi çox fərqli məzmunda ol-

ması ondan düzgün istifadə müəyyən qədər işi 

asanlaşdırır və istər müəllim, istərsə də öyrənə-

nin ingilis dilinin tədrisində müstəqil işlərin təş-

kilində İKT və multimedia vasitələrindən istifa-

də bacarığını mükəmməl formalaşdırılmasına 

kömək ola bilər. Texnoloji vasitələrdən düzgün 

istifadə müstəqil işin təşkilində məqsədin uyğun 

və düzgün proqram seçimi olduqca vacibdir. 

Məlumdur ki, texnologiyalardan istifadə ingilis 

dilinin tədrisini və mövzuların məzmununu 

müstəqil şəkildə asan qavramağa kömək edir. 

Rəqəmsal dünyanın iştirakçıları sayılan bu 

günkü öyrənənlər artıq elektron cəmiyyətin üzv-

ləridir və qlobal ünsiyyət vasitəsi kimi ingilis 

dilini daha çevik və asan şəkildə öyrənməyə 

cəhd göstərirlər. İngilis dilinin öyrənilməsində 

işin müstəqil təşkili kompüterlərin köməyi ilə 

daha səmərəlidir. Müəllimlər tələbələri passiv 

məlumat alıcılarından tədrisin fəal iştirakçılarına 

çevirmək üçün belə potensiala malik olan ən son 

texnologiyalardan istifadə etməlidirlər. Bu ba-

xımdan ingilis dilinin tədrisində müstəqil işin təş-

kili zamanı İKT və multimedia vasitələrilə tət-

biqlərinin axtarışı və öyrənilməsi əvəzedilməzdir. 

Bugünkü ingilis dili müəllimi günümüzdə 

həqiqətən adekvat olan yeni bir təhsilin keyfiy-

yətinə nail olmaq üçün İKT-ni idarə etməklə ya-

naşı, öyrənmə prosesinin funksiyalarının əlaqə-

ləndirilməsinə nə qədər yaxınlaşdığını da anla-

yır, ənənəvi olaraq rəhbər və nəzarət funksiyala-

rı tədricən köçürmə və sistemləşdirmə funksiya-

ları ilə əvəz olunur. Müasir texnologiyalar vasi-

təsilə ingilis dilinin ünsiyyətdə öyrənilməsinə 

daha daha az vaxt sərf edilir. Buna görə tələbə-

lərin daha yaxşı nəticələr üzrə produktiv fəaliy-
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yətində keyfiyyətin əldə olunmasına öncədən 

inam yaranır. İngilis dilinin texnoloji vasitələrlə 

tədrisi dilin kontekstual-situativ təbiətini açır və 

funksional xarakteri üzrə yeni bir dil qabiliyyəti 

qazanılır, konseptual şəkildə dilin bütün aspekt-

lərinin inkişafı, akademik bilik və bacarıqlar 

praktiki yolla zənginləşdirilir. 

Beləliklə, ingilis dilinin müasir dövrümüz-

də ən müasir texnologiyalar əsasında tədrisi tə-

ləbələrin xarici dilli öyrənməyə olan maraqlarını 

daha da artırar, onları həvəsdən düşməyə 

qoymaz, dərsdən əlavə evdə də kompüter, inter-

net vasitəsilə müstəqil işin aparılması ilə dili 

daha tez mənimsəyər, gələcəkdə də bu dili öy-

rənməyə və daha da təkmilləşdirməyə çalışması-

na səbəb olar. 
Problemin aktuallığı. İngilis dilinin tədrisində 

tələbələrin müstəqil işlərinin təşkilində İKT və mul-

timedia vasitələrindən istifadə aktuallığı ilə seçilir. 

Problemin yeniliyi. İngilis dilinin tədrisində 

tələbələrin müstəqil işlərinin təşkilində İKT və mul-

timedia vasitələrindən istifadə diqqət mərkəzinə gə-

tirilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılarda maraq doğuracaqdır. 
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Xülasə: Mədəniyyətlərarası dil tədrisinin əsası dil və mədəniyyət arasında özünəməxsus bir əlaqə ya-

ratmaqdır. Dil təcrübəsinin yüksək səviyyədə inkişafı, yeni bir mədəniyyətin dərindən başa düşülməsi və 

qavranılması və mədəniyyətin şaxələndirilməsi yolları dil öyrənmənin uzunmüddətli nəticəsidir. Beləliklə, 

dil öyrənmək qaçılmaz bir fenomen kimi qəbul edilir. Məqsədləri dili və mədəniyyəti mənimsəmək olan tələ-

bələr təhsil müddətində mədəniyyətlərarası əlaqələrin inkişafına zəmin yaradırlar. Bu biliklərdən istifadə 

edərək tələbələr ünsiyyət zamanı mədəniyyətlərarası bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. 

Açar sözlər: mədəniyyət, dil, ünsiyyət, təlim, inteqrasiya 

 

Резюме: Основа межкультурного обучения языкам - создать неотъемлемую связь между язы-

ком и культурой. Развитие языкового опыта на высоком уровне, глубокое понимание и восприятие 

новой культуры и пути диверсификации культуры - долгосрочный результат обучения языкам. Таким 

образом, изучение языка воспринимается как неизбежное явление. Студенты во время учебы, целью 

которой является освоение языка и культуры, создают базу для развития межкультурных отношений. 

Используя эти знания, студенты во время коммуникации демонстрируют свои межкультурные спо-

собности. 

Ключевые слова: культура, язык, общение, обучение, интеграция 

 

Summary: The main goal of the language teaching is to create connection between language and 

culture. In order to develop the level of the learners and to understand the other culture to differentiate 

various culture is a long-period result. The teaching and learning of the language is emerging from this point 

of view. The students develop in the culture and being target culture and language contexts between cultures 

of student‘s life. Using of knowledge students choosing their languages bring to inform skill level 

developing between cultures. 

Key words: culture, language, connection, teacing, inteqration 

 

Məlum olduğu kimi, dil və mədəniyyət 

vəhdət təşkil edir, dili mədəniyyətdən mədəniy-

yəti dildən ayırmaq qeyri-mümkündür. Onu da 

demək lazımdır ki, ―mədəniyyət‖ çoxmənalı 

sözdür. Şübhəsiz dili öyrənən tələbələr incəsə-

nət əsərləri, musiqi, ədəbiyyat, tarixi abidələr, 

dildaşıyıcılarının adət-ənənələri ilə tanış olmalı-

dırlar. Dillərin tədrisinin və öyrənmənin əsas 

məqsədi, başqa dildə ünsiyyət saxlamasını ba-

carmasıdır. Mədəniyyət dilin strukturlaşdırılma-

sı və dilin istifadə edildiyi yolları formalaşdırır. 

Əgər xarici dili öyrənənlər xarici dil qrupları 

haqda biliklərini inkişaf etdirmək istəyirlərsə, o 

zaman onların öz mədəniyyətlərinin başqaların-

dan hiss edəcək dərəcədə fərqləndiyini də 

görmək olar. Biz xarici dildən istifadə edərkən 

danışma, eşitmə, oxuma və yazma vasitəsilə 

mədəniyyətə cəlb olunuruq.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Bu o deməkdir ki, müxtəlif mədəniyyətə 

malik olan, müxtəlif siyasi quruluşlarda «yaşa-

yan insanlar təkbaşına yaşaya bilməz, xalqlar, 

millətlər arasında inteqrasiya prosesi başlayıb. 

İnteqrasiya prosesində isə ünsiyyətə ehtiyac ya-

ranır. Ünsiyyətin başlıca vasitəsi isə dildir. 

Demək, müxtəlif dil daşıyıcıları olan toplumlar, 

xalqlar, millətlər bir-birilə ünsiyyətə girmək 

üçün hökmən bir-birinin dilini öyrənmək məc-

buriyyətində qalırlar. Buradan da xarici dilin öy-

rədilməsi və öyrənməsi bir zərurət olaraq mey-

dana çıxır. 

Biz mədəniyyəti öyrənməyə xarici dili öy-

rənməyə başladığımız ilk vaxtdan başlayırıq, 

çünki sadə dil də mədəniyyəti ifadə edir. Biz 

sözün əsl mənasında mədəni informasiyalarla 

auditoriya otaqlarındaykən təmin edilirik. 

Dil təlimi öyrənən əsas dildə danışdığı 

qədər xarici dildə də mükəmməl olmasını qarşısı-

na məqsəd qoymalıdır. Öyrənənlərin dil təcrübə-

lərinin yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi, 

başqa mədəniyyətin dərindən başa düşülməsi və 

mədəniyyətin müxtəlifləşdirilməsi yolları situasi-

yaları dil təliminin ən uzunmüddətli nəticəsidir. 

Bu həqiqətdir ki, biz mədəniyyət haqqında 

hər şeyi öyrədə bilmirik. Mədəniyyət mürəkkəb 

işdir və insandan insana, qrupdan qrupa, zaman-

la fərqlənir. Belə mürəkkəb və dinamik işin si-

nifdə keçirilməsi məqsədyönlü olmalıdır. Bizim 

sinifdə öyrənənlərə köməyimiz təcrübələrini 

analiz edərək və diqqətlərini inkişaf etdirərək 

öyrəndikləri mədəniyyət haqqındasa daha çox 

yolların tapılmasını inkişaf etdirməkdir. 

Mədəniyyət insanın üzvü olduğu cəmiy-

yətdə əldə etdiyi bilik, adət və vərdişlərin toplu-

sudur. Bilik deyəndə nəyisə etmək, nədəsə özü-

nü tam hüquqlu insan kimi hiss etmək başa dü-

şülür. Nəzəri biliklər hər bir fərdə imkan verir 

ki, yalanı və doğrunu seçsin. Elm də bu mənada 

mədəniyyətin tərkib hissəsidir. Bəzən dini və 

mifik ifadələr başqa cür qiymətləndirilir. Belə-

liklə, real vəziyyətdən kənar olan hər şeyi 

düzgün qiymətləndirmək və buna münasib hərə-

kət etmək əsl mədəniyyətdir. Nitq mədəniyyəti 

təkcə nitq etiketi deyildir. Nə dil, nə də nitq öz-

özünə yaranmır. Onun yaranması və inkişafı cə-

miyyətdə baş verən proseslərlə bağlıdır. Bu, dia-

lektik bir əlaqədir. Yəni dil cəmiyyətin bütün 

sosial-siyasi proseslərini əks etdirir və eyni za-

manda, insanların dünyagörüşünü formalaşdırır. 

Buna görə də nitq mədəniyyətini cəmiyyətin 

ümumi mədəniyyətindən ayrı təsəvvür etmək 

olmaz. 

Nitq mədəniyyəti insanlara məxsus ümu-

mi mədəniyyətin ən vacib və aparıcı tərkib his-

sələrindən biridir. Bu anlayışa danışıq mədəniy-

yəti ilə yanaşı yazı mədəniyyəti də daxildir. 

Belə yüksək keyfiyyətə yiyələnən şəxs cəmiyyə-

tin ictimai həyatında, onun hər hansı bir sahə-

sində fəal və məhsuldar iştirak etmək imkanına 

malik olur. Xüsusilə, ziyalı insanların gözəl nitq 

mədəniyyətinə yiyələnməsi olduqca vacibdir. 

Yazıçılar, müəllimlər, aktyorlar, radio və televi-

ziya işçiləri, jurnalistlər, bədii söz ustaları nitqi-

nin təsirliliyi, obrazlılığı, ifadəliliyi, məntiqliyi, 

zənginliyi ilə fərqlənməli, başqaları onların da-

nışığından, oxusundan, yazdıqlarından nümunə 

götürməlidirlər.  

Nitq mədəniyyəti dilçiliyin praktik sahəsi 

olub, dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə qay-

dalarını öyrənir. Nitq mədəniyyətinə yaxşı yiyə-

lənmək üçün dilin fonetik (orfoepik və orfoqra-

fik), leksik və qrammatik qayda-qanunlarını 

bilmək və nitq zamanı onlara əməl etmək zəruri-

dir. Nitq mədəniyyətində dilçiliyin nəzəri fikir-

ləri əməli (praktik) şəkildə həyata keçirilir. 

―Nitq mədəniyyəti‖nin konkret predmetini mü-

əyyənləşdirmək (məsələn, fonetikanı, leksikanı 

yaxud qrammatika predmeti kimi) çox çətindir. 

Nitq mədəniyyətində bu və ya digər dil faktı ha-

disəsi yox, üsullar, qayda-qanunlar sistemi öyrə-

nilir. Nitq mədəniyyəti filologiya elminin prak-

tik sahəsidir. Yəni nitq mədəniyyəti dedikdə hər 

şeydən əvvəl filologiyanın dildən ünsiyyət vasi-

təsi kimi istifadə qaydaları, elm əsasında öyrəni-

lən sahəsi nəzərdə tutulur Bildiyimiz kimi, dil 

lüğət fondu, qrammatik quruluşu, fonetik siste-

mi ilə təşəkkül tapmış ünsiyyət vasitəsidir. Nitq 

isə xalqın hər bir nümayəndəsinin bu ünsiyyət 

vasitəsindən fərqli istifadəsidir, ayrı-ayrı insan-

ların danışığıdır.  

Mədəniyyətlərarası dil təliminin əsası dil 

ilə mədəniyyət arasında ayrılmaz bağlantı qur-

maqdır. Mədəniyyət bizim mürəkkəb cümlələr-

də istifadə etdiyimiz ən sadə dildə nə dediyimi-

zi, nə vaxt dediyimizi, nə üçün dediyimizi for-

malaşdırır. Bu bizim eşitmə, oxuma, yazma və 

danışmağımızda əsas rol oynayır. Dil mədəni 

kodların ötürülməsində mərkəzi rol oynayır; dil 

formaları və mesajlar, mədəni biliklər tədbir gö-
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rülməsi üçün məlumat verir. Nəticə etibarilə dil 

ilə mədəniyyətin ayrılması mümkün deyil. Mə-

dəniyyət formaların müxtəlifliyi və mədəniyyə-

tin yaranması məqsədi kimi başa düşülür. Bu, 

müəllimin necə öyrətməsi və tələbənin necə öy-

rənməsinə təsir edir. Nəticə etibarilə mədəniy-

yətlərarası dil təliminin üstünlüklərindən istifa-

də edərək dil müəllimlərini dil təlimi ilə mədəni 

təlimi uyğun şəkildə birləşdirməyə çağırır. 

Bu baxımdan, xalqların müasir dünya sivi-

lizasiyasına qoşulması üçün bütün dünyada bir 

dilin ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsi ehtimalını 

gündən-günə artırır. Bu isə o qədər də düzgün 

fikir deyil, çünki Avropa birliyinə daxil olan 

dövlətlərin heç biri bu və ya digər xalqın dilinə 

üstünlük verilməsi tərəfdarı deyillər. Buna sübut 

olaraq 1954-cü ildə imzalanmış Avropa mədə-

niyyət konsepsiyasını, habelə 1975-ci il Helsin-

ki Konfransının yekun aktını göstərmək olar. 

Həmin sənədlər ona imza atan bütün dövlətlərin 

dilində tərtib olunmuşdur. Bu o deməkdir ki, ən 

yüksək səviyyədə dillərdən heç birinin hege-

monluğuna və dominantlığına yer verilmir. 

Buna rəğmən biz tam şəkildə dərk etməliyik ki, 

respublikamızda xarici dil konsepsiyası istər 

ölkə daxilində, istərsə də onun hüdudlarından 

kənarda xalqımızın dünyanın elmi-texniki, ədə-

bi-mədəni, sosial-iqtisadi və s. irsinə yiyələn-

mək, bu yolla da müasir sivilizasiyanın öncül 

cərgələrinə çıxmaq məqsədini qarşıya qoymalı-

dır. Belə ki, xarici dil anlayışı real kontekstə 

uyğun dəqiqləşdirilməlidir. Yalnız bundan sonra 

dilöyrənmədə kəmiyyət və keyfiyyət (dərslərin 

intensivliyi və məzmunu) məsələlərindən danış-

maq olar. 

Bu baxımdan xarici dil milli və bəşəri 

dəyərlərlə paylaşmaq, vətəndaş cəmiyyətinin 

formalaşmasında və inkişafında rol oynayacaq 

müstəqil bir şəxsi tərbiyə etməyə xidmət edə 

bilər. 

İndiki dövrdə dilöyrənmənin metodikası 

çoxsaylı və müxtəlifdir. Dilöyrənmədə qarşıya 

qoyulan məqsəd əsas rol oynayır. 

Dil, insanları sosial hadisələrə dəvət et-

məkdən, məlumatın araşdırılmasından, dildən 

istifadənin xüsusi yollarından, insanlara nəza-

kətli davranışlarına görə minnətdarlıq etməkdən 

və ya xariciləri salamlamaqdan ibarətdir. Əlavə 

olaraq dil sisteminə həm də nitq daxildir ki, bu 

da insanlara nə zaman harada necə danışmağı 

öyrədir. Dil öyrənmə, öyrənənlərdən müxtəlif 

dil və mədəniyyətlərin xüsusiyyətlərini danışıq 

zamanı aradan qaldırıb onlar arasında əlaqəni 

tapmağı tələb edir. 

Təqdiqatçılar mədəniyyətin dil təlimində 4 

kateqoriyasını ayırırlar: 

– ənənəvi (yüksək mədəniyyət) yanaşma; 

– mədəniyyətşünaslıq və ya sahə tədqiqat-

ları yanaşma; 

– mədəniyyət təcrübələri/ictimai hüquq 

normaları; 

– mədəniyyətlərarası dil öyrənmək. 

Ənənəvi yanaşmalar müəyyən edilmiş 

hədəf ölkə kanonunu müəyyənləşdirmək üçün 

bacarıqlı olmaq kimi mədəni səlahiyyət ilə dav-

ranır. Mətnin dil seçimlərindən tədqiq edilən 

mədəni vəziyyətlərin ifadəsi yerinə, tədqiqatın 

obyekti olan mətnlər ilə, dilin və mədəniyyətin 

arasındakı əlaqələr zəifdir. Mədəniyyətşünaslıq 

yanaşması hədəf ölkənin mədəni bacarığına 

təhsil kimi davranır. Bu təlimi dilə cəlb etmədən 

də əldə etmək mümkündür. 

Mədəniyyət ictimai norma kimi müəyyən 

hərəkət və inanclara əsaslanan xüsusi qruplar 

haqqında mədəni biliyi müəyyənləşdirir. Aydın-

dır ki, bu yanaşmanın məhdudluğu statik və 

eynicinsli kimi təqdim olunan mədəniyyətdir. 

Mədəniyyətlərarası dil təlimi mədəniyyəti 

insanların həyat təcrübələri kimi tanıyır. İnsan-

lar arasında qarşılıqlı əlaqə kontekstdən asılı, 

razılaşdırılan, vasitəçilik edən, dəyişən olur. 

Öyrənmə baxımından tələbələr mədəni 

bacarıqla dil təliminin başlanğıcından məşğul 

olurlar. 

Öyrənənlər təlim zamanı hədəf olan mə-

dəniyyət və dil kontekstlərində tələbə həyatında 

mədəniyyətlərarası ünsiyyətləri inkişaf etdirmək 

üçün zəmin yaradırlar. Bu bilikdən istifadə 

edərək, tələbələr kommunikasiyada seçdikləri 

dillə mədəniyyətlərarası bacarıqlarını nümayiş 

etdirirlər. 

Öyrənənlər əlavə dil və mədəniyyətlərlə 

münasibətdə öz dil və mədəniyyətlərini başa 

düşməklə məşğuldurlar. Şagirdlər danışıqların 

mənalarını yüngülləşdirən, müxtəlif perspek-

tivlərin tanınmasını, vasitəçiliyini və qəbulunu 

cəlb edən proseslərdə iştirak edirlər. Mədəniy- 

yətlərarası dil təlimi təkcə özünün müqayisəsi 

və mədəniyyəti haqqında olandan daha çox 

məna kəsb edir. Şagirdlər başqa dilin məzmunlu 
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prinsiplərində iştirak edərkən nəyi mənimsəmə-

li, nəyi qəbul etməli və nəyi rədd etməli olduğu-

nun seçimlərini etməlidirlər. 

Bu baxımdan tələbələr getdikcə daha çox 

dəyişdirilən yollarda insan kommunikasiyalarını 

və qarşılıqlı təsiri başa düşməyi və aydın-

laşdırmağı öyrənir və inkişaf etdirirlər. Onlar 

bunu başqaları ilə əlaqədə olarkən bölüşdükləri 

hissləri, düşüncələri və fikirləri hiss edən, izah 

edən, analiz və aydınlaşdıran müşahidəçi və 

kommunikasiyada iştirakçı kimi edirlər. Bu 

zaman onlar özlərinin və digərlərinin məqsədlə-

rini aydınlaşdırmaqla, başqaları ilə münasibətdə 

özünüməlumatlandırmaqla məşğul olurlar. Bu o 

deməkdir ki, müxtəlif mədəniyyətə malik olan, 

müxtəlif siyasi quruluşlarda yaşayan insanlar 

təkbaşına yaşaya bilməz, xalqlar, millətlər ara-

sında inteqrasiya prosesi başlanıb. İnteqrasiya 

prosesində isə ünsiyyətə ehtiyac yaranır. Ünsiy-

yətin başlıca vasitəsi isə dildir. Demək, müxtəlif 

dil daşıyıcıları olan toplumlar, xalqlar, millətlər 

bir-birilə ünsiyyətə girmək üçün hökmən bir-bi-

rinin dilini öyrənmək məcburiyyətində qalırlar. 

Buradan da xarici dilin öyrədilməsi və öyrənmə-

si bir zərurət olaraq meydana çıxır. 

Beləliklə, qloballaşan dünyada mədəniy-

yətlərarası dialoqun inkişaf etdirilməsi üçün dil 

bilikləri prioritet rol oynayır. 

Xarici dil üzrə kommunikasiya canlı danı-

şığın qurulması, interaktiv fəaliyyətin formalaş-

masım tələb edir. 

Xarici dillərin tədrisinin kommunikativ 

məqsədi tələbənin şəxsiyyət kimi formalaşma 

əsas götürür. Bu faktor isə həm müəllim, həm də 

dərslik və dərs vəsaitləri faktoru ilə sıx bağlıdır. 

Bizim işdə ən vacib məsələ tədris olunan 

xarici dilə tələbənin böyük marağının yaradıl-

masıdır. Bu məsələ də əsasən praktik dərslərdə 

həll edilir. Xarici dilə marağı artırmaq üçün tə-

ləbəyə daha asan, onlara yaxın olan mövzularda 

söhbətlərin aparılması təqdirəlaiqdir. Bu tip ün-

siyyət nə qədər mütəmadi olsa, bir o qədər də 

effektli olar. 

Nitq danışanın fikrinə uyğun olmalıdır. Da-

nışan söyləyəcəyini fikrində götür-qoy itməli, özü-

nə aydınlıq gətirdikdən sonra fikrini izah etməlidir. 

Fəal təlim zamanı dialoq ən çox istifadə 

olunan üsullardan biri olub həm təlim, həm də 

tərbiyə metodu kimi tətbiq olunur. Əgər dil 

keçən müəllim auditoriyada və ya auditoriya-

dankənar məşğələlərdə bir hadisəni tədris etdiyi 

xarici dildə öyrətmək istəyərkən ziddiyyət tapır-

sa, dialoq metodunu tətbiq edir. Ziddiyyətdən 

çıxışı tələbə kollektivinin özü müstəqil surətdə 

axtarır. Bu zaman tələbələr öyrəndikləri xarici 

dildə sözləri səhv belə ifadə etsələr də özləri bir-

birinə kömək edə-edə müəllimin müdaxiləsi ol-

madan səhvlərini düzəldərək ziddiyyətdən axış 

yolu axtarırlar. Dialoq o vaxta qədər davam edir 

ki, həqiqət artıq üzə çıxır. Bu da tələbələrin xa-

rici dilə olan marağı daha da artırır. 

Buna görə də hər bir xarici dil müəllimi öz 

üzərində daima işləməli və inkişaf etməlidir. Bu 

isə müəllimdən açıqlıq və zənginlik, hər şeydən 

məlumatlı olmaq, seminarlarda, başqa təcrübəli 

müəllimlərin dərslərində iştirak etmək, öz həm-

karlarının məsləhətlərinə qulaq asmaq və onla-

rın təcrübələrindən bəhrələnməyi, həddən artıq 

səbirli olmağı tələb edir. Müəllimin əsas açarı 

onun tələbələri ilə daima ünsiyyətdə olması və 

onların fikirlərinə tərəfdar çıxmağı bacarması-

dır. Kommunikativ təlimin əsaslarını öyrənilən 

dildə danışmaq təşkil etdiyindən, müəllim bu 

dildə gözəl danışmağı bacarmalı və bununla tə-

ləbələrə misilsiz nümunə olmalıdır Bununla o, 

tələbələrdə dilə olan marağı daha da artırmağa 

nail olmalıdır. 

Hazırkı dövrdə hər bir insanın karyerada 

inkişafı üçün, daha çox mədəniyyətlərlə tanış 

olmaq üçün, xarici ədəbiyyatı orijinal dildən oxu-

maq üçün ən azı bir xarici dili bilməsi şərtdir. 

Həyatın, elmin sürətlə inkişaf etməsi, elmi 

biliklərin diferensasiyanın və inteqrasiyanın 

daha böyük vüsət götürməsi, geniş şəkil alması, 

orta ümumtəhsil, ali və orta ixtisas məktəblərin-

də yeni pedaqoji taktların, yanaşma tərzinin, xa-

rici dil fənlərinin tədrisi zərurətinin meydana 

çıxmasını vacib sayır. 

Əgər bu gün müstəqil Azərbaycanımızın 

təhsil sistemi dünya təhsil sisteminə inteqrasiya 

olunursa, təhsilimizin ауrı-ayrı mərhələləri təh-

silin dünya standartları tələbləri səviyyəsində 

qurulur və əsaslı təkmilləşdirmə, yeniləşdirmə 

işləri aparılır. 

Təhsilin, dövləti və cəmiyyəti möhkəm-

ləndirməyin prioritet sahələrindən biri hesab 

edən Azərbaycanın başlıca məqsədi də demok-

ratik, dünyagörüşlü, bacarıqlı, məsuliyyətli və-

təndaşlar yetişdirməkdə görür.  
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İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil təcrübəsi 

göstərir ki, adi ünsiyyət yaratmaqdan tutmuş, 

kiçik iqtisadi layihələr qurub reallaşdırmağa 

qədər ən müxtəlif qabiliyyətləri özündə etdirən 

bacanqlar mükəmməl bir sistemin tərkib hissələ-

ridir. Təhsil prosesində tələbələrin qazanıb gün-

dəlik həyatlarında tətbiq edə biləcəkləri bilik, 

bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması həm fən-

lərin, həm də onların əhatə etdikləri mövzuların 

əlaqəli-inteqrativ şəkildə tədrisini tələb edir. 

Hazırda təhsilin təşkili formaları, məzmu-

nu, təlimin metod və vasitələri, qiymətləndirmə, 

pedaqoji prosesi idarəetmə və digər məsələlərə 

elmi və praktik olaraq yenidən baxılır, milli və 

dünya təcrübəsi dəyərləri nəzərdən keçirilir, nə-

ticələrə gəlinir. Müasir təlim metodlarından isti-

fadə zamanı öyrənənlərin təfəkkürü, idrakı inki-

şaf edir. Müasir dövrdə baş verən sürətli dəyi-

şikliklər təlimin qarşısında tələbələrin həyata 

hazırlanması məsələsini daha kəskin qoyur. 

Bunun üçün, ilk növbədə, təlim cəmiyyətin inki-

şafını əks etdirməli və yeni nəsilləri yaxın gələ-

cəkdə təşəkkül tapacaq dünyada fəaliyyətə ha-

zırlamalıdır. Beləliklə, gənclərin dünyaya inteq-

rasiyasında xarici dilin də rolu danılmazdır. Xa-

rici dili bilmədən dünyaya inteqrasiya etmək 

mümkün deyil. 
Problemin aktuallığı. İnkişaf etmiş dövlətlər 

üçün dünyaya inteqrasiya etmək, beynəlxalq müna-

sibətləri genişləndirib möhkəmləndirmək. 

Problemin elmi yeniliyi. Mədəniyyətlər arası 

təlim, getdikcə dəyişən cəmiyyətdə insan kommuni-

kasiyalarını və qarşılıqlı təsiri başa düşməyi və ay-

dınlaşdırmağı dialoqun inkişaf etdirilməsi üçün dil 

bilikləri prioritet rol oynayır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Öyrənənlər 

təlim zamanı hədəf olan mədəniyyət və dil kontekst-

lərində mədəniyyətlərarası ünsiyyətləri inkişaf etdir-

məklə yanaşı kommunikasiyada seçdikləri dillə mə-

dəniyyətlərarası bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. 
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Xülasə. Uşağın mənəvi inkişafında istiqamətlərdən biri intizamın və davranış mədəniyyətinin tərbiyə 

olunmasıdır. Uşaq bağçasında məktəbəqədər yaşlılara birgə və dostcasına oyun oynamağı, əməklə məşğul 

olmaq, bir-birinə havadar olmaq, ümumi işdə iştirakda cavabdehlik, qarşılıqlı yardım göstərmək, intizamlı 

olmaq aşılanır. Davranış mədəniyyəti mənəvi hiss və təsəvvürlərlə sıx surətdə bağlıdır. 
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Резюме. Одним из направлений в нравственном развитии ребенка является воспитание дисцип-

лины и культуры поведения. В детском саду дошкольникам прививают умение совместно и дружно 

играть и трудиться, проявлять сочувствие друг другу, ответственность за участие в общем деле, ока-

зывать взаимную помощь, быть дисциплинированным. Культура поведения тесно связана с нрав-

ственными чувствами и представлениями.  

 Ключевые слова: дошкольный, дошкольник, дисциплина, поведение, культура поведения, 

воспитание культуры поведения 

 

Summary. One of the directions in the moral development of the child is the education of discipline 

and culture of behavior. In the kindergarten, pupils are taught the ability to play and work together and play 

together, show sympathy for each other, take responsibility for participating in a common cause, provide 

mutual assistance, and be disciplined. The culture of behavior is closely related to moral feelings and ideas. 

 Keywords: preschool, preschooler, discipline, behavior, culture of behavior, upbringing of a culture 

of behavior  

  

Tərbiyənin tərkib hissələri arasında əxlaq 

tərbiyəsinin özünəməxsus yeri vardır. Əxlaq tər-

biyəsi insanda, o cümlədən məktəbəqədər yaşlı 

uşaqlarda əxlaqi şüurun, əxlaqi hisslərin, əxlaqi 

təfəkkürün, əxlaqi adətlərin, və nümunəvi dav-

ranışın formalaşdırılmasını və inkişaf etdirilmə-

sini nəzərdə tutur. 

Məktəbəqədər yaş dövründən balacalara 

bir sıra hisslər aşılanır. Həmin hisslərə aiddir: 

ata-anaya, bacı-qardaşa, bana-nənəyə, xala-bibi-

yə, əmi-dayıya və başqa qohumlara, ümumiy-

yətlə böyüklərə və yaşlı insanlara məhəbbət, 

Vətənə, yurda, ailəyə, ölkəyə, qəhrəmanlara 

sevgi, dostluq və yoldaşlıq hissləri tərbiyə edilir. 
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Bu hisslərin getdikcə daha da qüvvətləndirilmə-

si qayğısına qalınır. 

Doğrudur, 2-3 yaşlı uşaqlarda insanlara və 

ətraf aləmə münasibəti və hissiyyatı çox da 

möhkəm deyil. Bu yaşlarda müsbət münasibət 

bəzən birdən-birə mənfi hərəkətlərlə əvəz olunur. 

Bir də görürsən ki, uşaq öz yoldaşları ilə həvəslə 

oynayır, öz oyuncaqları ilə onların oynamasına 

razılıq verir, ancaq həmyaşıdının oyuncağından 

xoşu gəldiyindən ondan oyuncağı nəzakətlə 

istəyib almır, uşağı itələyib, onu götürərək qaçır. 

Başasalma, izah, dilətutma sayəsində 

məktəbəqədər yaşlıların əxlaqi hissləri, hərəkət-

ləri get-gedə cilalanır. 4 yaşlarında onlar bir-biri 

ilə daha mehriban və səmimi olurlar. 

5 yaşlarında onlar oyun yoldaşlarının, 

digər şəxslərin istək və arzularını dərk etməyə 

başlayır, bu adamların nəyi xoşladıqlarını, nəyi 

xoşlamadıqlarını artıq anlayırlar. Öz hisslərini 

idarə etməyə. Onları öz şüurlarına tabe etməyə 

cəhd göstərirlər. Fəqət bütün bunlarla yanaşı, 

məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların hissləri 

səmimi və qeyri-səmimi olur. Getdikcə onlarda 

yaşıdlarının və böyüklərin hiss və həyəcanlarını 

başa düşmək baсarığının tərbiyə olunması qay-

ğısına qalmaq lazımdır.  

Əxlaq tərbiyəsinin mühüm vəzifələrindən 

biri məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda intizamın və 

davranış mədəniyyətinin formalaşdırılmasıdır. 

Sinir sisteminin son dərəcə elastikliyi nəticəsin-

də uşaq böyük həssaslığına görə diqqət mərkəzi-

nə gəlir. Məktəbəqədər yaşda uşağın mühakimə-

ləri və həyat hadisələrinə münasibəti əsas etiba-

rilə valideyn və tərbiyəçilərin mühakimələri və 

davranışı əsasında meydana gəlir. ətraf mühitdə 

baş verən hadisələrin əxlaqi tərəfinin uşaq tərə-

findən başa düşülməsi onun ata-anasına, ailənin 

digər yaşlı üzvlərinə suallarında öz əksini tapır.  

Valideynlər, tərbiyəçilər, ailənin başqa yaşlı 

üzvləri məktəbəqədər yaşlılardan ötrü başa düşü-

lən, aydın bir dildə aydınlaşdırırlar ki, yaxşı nədir, 

pis nədir, nəyə icazə verilir, nəyə icazə verilmir, nə 

yaxşı hərəkətdir, nə xoşa gəlməyən hərəkət. 

Məktəbəqədər yaşlılarda ilkin əxlaqi hiss-

lər ailə ocağında onu əhatə edən sevgi və qayğı-

ya cavab olaraq toplanır. Uşaqda intizam və mə-

dəni davranış vərdişlərinin tərbiyə olunması isti-

qamətində tərbiyəvi işlərə başlanılır. 

Gəlin görək ―intizam‖ nədir ki, uşaqlar in-

tizamlı olmalıdırlar. ―Azərbaycan dilinin izahlı 

lüğəti‖nə oxuyuruq: ―İntizam -1. Nizam və 

qayda, səliqə, tərtib. 2. Hər hansı bir kollektivin 

bütün üzvlərinin tabe olması məcburi olan 

möhkəm qayda, qanun, nizam‖ (1, s. 561).  

Bəs “intizamlı‖ dedikdə nə başa düşülmə-

lidir? Diqqət yetirək: ―İntizamlı – 1. İntizama 

ciddi surətdə riayət edən, qayda və qanuna əməl 

edən‖ (1, s. 562). İndi isə ―intizamlılıq” və ―inti-

zamsızlıq‖ anlayışlarının mahiyyətinə nəzər ye-

tirək: ―İntizamlılıq – 1. İntizamlı olma, nizam və 

intizamı gözləmə‖ (1, s. 562);  

―İntizamsızlıq – 1. İntizama, qayda-qanu-

na riayət etməyən. 2. Qayda-qanunsuz, nizam-

sız‖ (1, s. 562). 

Mənbələrdə deyilir: ―İntizamlılıq – şəxsin 

qəbul edilmiş qayda və qanunlara əməl etməsi 

ilə xarakterizə olunan keyfiyyətdir. İnsanın fəa-

liyyət və ünsiyyət prosesində, mövcud sosial 

normalara, etalonlara və s. hörmətlə yanaşması, 

şəxsin intizamlı olmasını bildirir‖ (2) .  

―Davranış mədəniyyəti, elmi bir termin 

olaraq, insanın mənəvi və əxlaqi prinsiplərinin 

ifadə olunduğu bütün davranış formalarının 

məcmusunu ifadə edir. Bu konsepsiya insanın 

daxili və xarici mədəniyyətinin bütün sahələrini 

əhatə edir: ictimai yerlərdə davranış, etiket, gün-

dəlik həyat, digər insanlarla münasibətlər, ma-

raqların və ehtiyacların təbiəti, gigiyena, fərdi 

vaxtın təşkili, estetik zövqlər, mimika, üz ifadə-

ləri və nitq mədəniyyəti. Fərdin davranış mədə-

niyyəti onun mənəvi, estetik və mənəvi görünü-

şünü xarakterizə edir. Bu bir insanın yaşadığı 

cəmiyyətin dəyərlərini nə qədər əldə etdiyini və 

qəbul etdiyini və onlardan məharətlə istifadə et-

diyini göstərir. Hər birimiz davranış qaydalarına 

riayət etmək, öz mədəniyyətimiz və bizi əvəz 

edəcəklər üçün bir məsuliyyət daşıyırıq‖ (4).  

Məktəbəqədər yaşlı uşağın intizamlılığı 

dedikdə, ailədə ata-ananın, ailənin digər yaşlı 

üzvlərinin, uşaq bağçasında tərbiyəçinin verdiyi 

tələb və tapşırıqların omun tərəfindən yerinə ye-

tirilməsi bacarığı, getdikcə həmin tələblərə təd-

risi şüurlu münasibəti, onların vacibliyini anla-

ması, nümunəvi davranmaq qaydalarına və 

rəftar tərzinə alışması anlaşılır. 

Məktəbəqədər yaşda balacaların özlərinə 

xas intizamlılığı bunda öz əksini tapır ki, qeyd 

olunan cəhətlər başlanğıc formalaşma pilləsində 

olaraq, nisbətən kiçik yeniyetmə yaşlı uşaqların 

intizamlılığından qeyri-sabitliyi ilə, lazımı sə-
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viyyədə tam və dəqiq olmaması ilə seçilir. 

Bütün bunlar onun təcrübəsizliyindən, ona veri-

lən tələbləri mahiyyətini hələ lazımınca anlama-

masından irəli gəlir. Həmin yaşda intizamlılığın 

tərbiyə edilməsində mühüm rola malik olan lən-

gimə prosesi də zəif inkişaf etmiş olur. Aydınla-

şır ki, intizam vərdişi çox da tərbiyə olunmayıb. 

 İndi isə ―davranış‖ termininin mahiyyəti-

nə varaq. Yenə ―Azərbaycan dilinin izahlı lüğə-

ti‖nə müraciət edək: ―Davranış – davranma 

tərzi, hərəkət, rəftar‖ (3, s. 552) mənasını verir. 

Mədəni davranış geniş anlayışdır. Məktə-

bəqədər yaşlı uşaqların davranışının mədəniyyə-

ti nəzakətlilikdə, həmyaşıdlarının mənafeyi ilə 

hesablaşmaq bacarığında, əşya və hadisələrə, 

oyuncaqlara, kitablara, gəlinciklərə ehtiyatlı 

münasibətdə, mədəni ünsiyyət və nitqdə, mədə-

ni rəftar tərzində öz ifadəsini tapır. 

Məktəbəqədər yaşlı uşağın nümunəvi dav-

ranışa yiyələnməsində valideyn və tərbiyəçınin 

şəxsi nümunəsi əvəzsiz rol oynayır. 

Uşaqlara intizamlılığın aşılanmasında davra-

nış normalarının və qaydalarının əhəmiyyəti də bö-

yükdür. Aparılmış məqsədyönlü, sistemli və fasilə-

siz iş nəticəsində məktəbəqədər yaşlılar haqqında 

danışılan qayda və normaları getdikcə mənimsəyir, 

faydalılığını anlayırlar. Nəticədə böyüklərə hörmət 

edir, onların tələblərinin düzgünlüyünə əmin olur, 

ata-ananın sözünə qulaq asırlar. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara etik və dav-

ranış qaydalarını öyrətməkdə bir sıra müxtəlif 

üsullardan istifadə olunur. Onlara müvafiq qay-

daların aydınlaşdırılması, tərbiyəçinın və həm-

yaşıdlarının müsbət nümunəsi, valideyn və tər-

biyəçinin nəzarəti və köməyi, rəğbətləndirmə və 

cəzalandırma, başasalma, dilətutma, məzəmmət, 

danlaq və s aiddir. 

Valideynlər və tərbiyəçilər uşağa nəyi 

necə etməyi başa salmalıdırlar. Davranış qayda-

ları onların balacalar tərəfindən müstəqil və şü-

urlu şəkildə icrası dərəcəsinə görə get-gedə mü-

rəkkəbləşir. Uşaq bağçasında orta və böyül 

qruplarda intizam və davranış normaları bir 

qədər çətinləşir, kollektivdə uşaqların davranış 

və rəftarına nisbətən daha çox tələblər verilir. 

Həmin qayda və normalar məktəbəqədər yaşlıla-

rın ailədə, küçədə, uşaq bağçasında davranışını 

təşkil etməyə kömək göstərir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar ata-anaları, 

tərbiyəçilər tərəfindən qoyulmuş qaydaları onla-

rın köməyi ilə yerinə yetirirlər. Əl-üzünü yuma-

ğı, oynayın qurtarandan sonra , paltarlarını, 

ayaqqabısını geyinib-çıxarmağı, ayaqqabısını 

dolabda yerləşdirməyi, paltarını şkafdan asmağı 

öyrənir və s. oyuncaqları yığışdırmağı 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqları intizamlı, mütə-

şəkkil davranım təcrübəsinə yiyələndirməkdən ötrü 

onların əməkdə iştirakına nail olmaq, balacalara 

gücləri çatan əmək tapşırıqları vermək lazımdır. 

Onlarla uşaq bağçasında düzgün təşkil olunan məş-

ğələlər intizamın və mütəşəkkilliyin tərbiyəsindən 

ötrü vacibdir. Prof. A.M. Həsənov yazırdı: ―Məktə-

bəqədər yaş dövründə uşaqlarda ədəb-ərkan qayda-

larını, davranış mədəniyyətini sistemli, müntəzəm 

və məqsədyönlü aparmaq lazımdır ki, özül möh-

kəm olsun‖ (5, s. 215) 

Daha bir cəhət. İntizamlılığın formalaşdı-

rılmasında zəruri şərt - ailədə ata-ananın, uşaq 

bağçasında tərbiyəçinin nüfuzunun onlar tərə-

findən qəbul olunmasıdır. 
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı 

uşaqlarda intizamın və davranış mədəniyyətinin tər-

biyə olunması aktuallığı ilə fərqlənir. 

Problemin yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı uşaq-

larda intizamın və davranış mədəniyyətinin tərbiyə 

olunması kimi mühüm məsələyə diqqət yetirilir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılar, xüsusən doktorant və dissertantlar, ma-

gistrantlar üçün faydalı olacaqdır. 
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Xülasə: Məqalədə ibtidai siniflərdə incəsənət nümunələrindən istifadənin təlimin keyfiyyətinə təsiri 

üzrə ümumtəhsil məktəblərinin təcrübəsindən bəhs edilir. Müəllif təcrübəyə əsaslanaraq qeyd edir ki, müxtə-

lif fənlərin təlimi prosesində mövzulara müvafiq incəsənət nümunələrindən istifadə edilməsi təlimin keyfiy-

yətinə müsbət təsir göstərir və şagirdlərin yaradıcılıq potensialını artırır. Məqalədə bu istiqamətdə nümunələr 

verməklə yanaşı, ibtidai siniflərdə müəllimlərin qarşılaşdığı çətinliklərdən də bəhs edilir. 
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Резюме: В статье рассматривается опыт общеобразовательных школ по использованию видов 

искусства в начальной школе и его влияние на качество обучения. Автор, основываясь на опыт школ, 

отмечает, что использование образцов искусства в процессе преподавания различных предметов по-

ложительно сказывается на качестве преподавания и повышает творческий потенциал учащихся. По-

мимо использования примеров в этой области, в статье рассматриваются трудности, с которыми 

сталкиваются учителя в начальной школе. 
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Summary: The article discusses the experience of secondary schools on the impact of the use of art in 

primary school on the quality of education. Based on experience, the author notes that the use of relevant art 

samples in the process of teaching various subjects has a positive impact on the quality of teaching and 

increases the creative potential of pupils. In addition to giving examples in this area, the article discusses the 

difficulties faced by teachers in primary school. 
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İncəsənət bəşəriyyətin mənəvi mədəniyyə-

tinin tərkib hissəsi olmaqla təsviri fəaliyyəti, 

musiqini, rəqsi, teatr, kinonu və digər sahələri 

əhatə edir. İncəsənətin müxtəlif növləri möv-

cuddur, lakin kiçik yaşlı məktəblilərin təhsilində 

sözügedən sahələrə diqqət yetirməklə, nü-munə-

lərdən istifadə etməklə təlimin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə nail olmaq mümkündür. İndiki 

pandemiya dövründə təlimə marağın azalmama-

sı üçün bu, daha vacib şərtdir.  

 Müxtəlif fənlər üzrə həm təlim prosesin-

də, həm də dərsdənkənar məşğələlərdə qrup və 
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kollektiv şəkildə incəsənət nümunələrindən isti-

fadə edilməsi həm məktəbə gəlməyə həvəsi artı-

rır, həm də öyrənilən materiallara maraq yara-

dır. Bizim apardığımız tədqiqat işi uzun illər 

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən 

alovlanan Vətən müharibəsinin Qələbə ilə bit-

məsi və bununla yanaşı dünyanı caynağına alan 

pandemiya dövrünə təsadüf etdiyi üçün şagird-

lərin fəaliyyətində baş verən hadisələrə uyğun 

yaradıcılıq təfəkkürü diqqətimizi cəlb etdi. 

IV sinif şagirdləri ―Qarabağ döyüşlərinin 

qəhrəmanları‖, ―Qarabağ xalçaları‖, ―Şuşa 

qalası‖, ―Azərbaycan milli geyimləri‖ mövzu-

sunda rəngli kağız və boyalardan istifadə edərək 

bunları əks etdirən şəkillər çəkir, applikasiyalar 

düzəldir və Qarabağa məxsus milli paltarları nü-

mayiş etdirirlər. Qeyd edək ki, onlayn dərslərdə 

şagirdlər bu mövzulara daha çox maraq göstər-

miş və daxili sevinc və həyəcanlarını özlərinin 

əl işlərində əks etdirmişlər. 

Şagirdlər ―Azərbaycan dili‖, ―Həyat bilgi-

si‖, ―Texnologiya‖ və ―Təsviri incəsənət‖ üzrə 

keçilən mövzulardan yeni rəsmlər çəkməyə hə-

vəslənir, verilən materialı dərindən öyrənir ki, 

bu da onların dünyagörüşünün genişlənməsinə 

şərait yaradır. ―Həyat bilgisi‖ (III sinif) dərsli-

yində ―Hava okeanı‖ mövzusunu keçərkən mü-

əllim bunu rəsmdə canlandırmağı təklif edir [5, 

s.28]. ―Rəngi müəyyən et‖ oyununda uşaqlar 

göstərilən qarışıq rəngin, yəni hava okeanının 

hansı rənglərdən alındığını tapmalıdırlar. Hər 

bir şagirdin hava okeanı haqqında təsəvvürü şə-

kildə əks olunur. Sonra şagirdlər çəkdikləri şə-

killərin izahını təqdim edirlər. 

Müşahidələr göstərir ki, bunu həm təlim 

prosesində, həm də dərsdənkənar məşğələlərdə 

şagirdlərə çatdırmaq təlimin keyfiyyətinin yük-

səldilməsinə müsbət təsir göstərir. Belə ki, onlar 

məmnuniyyətlə bu prosesdə iştirak edir. Rəng-

lərlə işləmək uşaqlara xüsusi zövq verir, onların 

əhval-ruhiyyəsini yüksəldir. Şagirdlər dərk edir-

lər ki, rənglər vasitəsi ilə sevinci, kədəri, zərifli-

yi ifadə etmək, xalqımızın keçmişdən bu günə 

kimi gələn mədəniyyətini ifadə etmək olar. Mə-

sələn, III sinfin ―Azərbaycan dili‖ kitabında 

―Bahalı xalça‖ mövzusunu keçərkən onun ele-

mentlərini çəkməkdən uşaqlar böyük zövq alır-

lar [4, s.131]. Azərbaycan xalçalarının dəyərini, 

o cümlədən Qarabağ xalçalarının bənzərsizliyini 

dərk edir, həm də materialı yaxşı mənimsəyirlər. 

Yaradıcı, emosional təlim prosesi şagirdlərdə 

əzmkarlığı, iradəni, təfəkkürü inkişaf etdirir və 

onlarda kollektivdə birgə işləmək, bir-biri ilə ra-

zılaşmaq, güzəştə getmək kimi keyfiyyətləri for-

malaşdırır.  

IV sinifdə artıq uşaqlarda təsviri incəsənət 

haqqında müəyyən qədər təcrübə əldə edildik-

dən sonra mütəmadi olaraq ―Bizim şəkillərimiz‖ 

mövzusunda oyunlar təklif edilir. Şəkillər dərs-

likdəki mövzulara uyğun və bəzən də uşaqların 

öz niyyəti üzrə çəkilir: ―Azərbaycan - Türkiyə 

dostluğu‖, ―Bayrağımız‖, ―Azad olunmuş tor-

paqlarımız‖, ―Məğrur əsgərlərimiz‖ və s. Bu 

oyun onlayn formada da keçirilir. Uşaqlar iki 

komandaya bölünürlər. Onların şəkilləri lövhə-

dən asılır və ya monitorda göstərilir. Hər ko-

mandadan bir nəfər seçilir. Onlar komanda ilə 

birlikdə fikir mübadiləsi apararaq öz şəkilləri 

haqqında ümumiləşmiş nəticəyə gəlir və seçil-

miş bir nəfər öz işləri haqqında danışır. Sinif 

uşaqları isə onları qiymətləndirirlər. Müəllim 

çalışır ki, uşaqlar hər bir komandanın işinə diq-

qətlə yanaşsınlar və hər bir şagirdin işinə dəyər 

versinlər. Sonda müəllim hər bir şagirdin işini 

qiymətləndirərək onun hansı mövzuya daha çox 

marağı olduğunu vurğulayır və çatışmazlıqları 

onların diqqətinə çatdırır. Dərsin sonunda uşaq-

lar musiqisi Cavanşir Quliyevə məxsus olan 

―Əsgər marşını‖ birgə oxuyurlar. Bu, ―Azərbay-

can dili‖ dərslərində müvafiq mövzulara mara-

ğın artırılmasına və materialın dərindən öyrənil-

məsinə müsbət təsir göstərir. 

Müşahidələr göstərir ki, sinifdənkənar 

məşğələlərdə müəllimlər uşaqları heykəltəraşlı-

ğın müxtəlif növləri ilə tanış edirlər. Gillə işlə-

məyin əsas üsullarını və ardıcıllığını izah edir-

lər. Bu cür məşğələlərdə gillə, plastilin və duzlu 

xəmirlə işləmək qabiliyyətinin yaradıcı təfəkkürə, 

təxəyyülə və fantaziyaya təsiri özünü büruzə verir. 

Uşaqlar yenilikləri daha maraqla qarşılayırlar. 

Xüsusən də indi Vətən müharibəsində qazan-

dığımız qələbə onları daha fədakar işlərə sövq edir. 

―Şuşa qalasını‖, ―Xarı bülbül‖, ―Azıx mağarası‖nı 

əks etdirən əl işləri uşaqlarda vətənpərvərlik ruhunu 

yüksəldir. ―Təbiətin sirləri‖ (III sinif) bölməsini 

keçərkən meşələrimizdə mövcud olan heyvan və 

bitkilərin fiqurlarını düzəldillər.  

Müəllimlərin bir çoxu dərsliklərdəki möv-

zular üzrə rəssamların əsərlərinin nümayiş etdi-

rilməsi zamanı əsas ideyanın cəmləşdiyi kompo-



Ġbtidai siniflərdə incəsənət nümunələrindən istifadə üzrə məktəb təcrübəsinin öyrənilməsi 

143 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №1, 2021 

Çətir Ģəlaləsi. ġuĢa. 

zisiya mərkəzi haqqında da uşaqlara məlumat 

verirlər. Onların diqqətinin cəlb edilməsi üçün 

rəssamın əsas obyekti rənglə, işıqla və həcmlə 

çəkməsi göstərilir. Şəkli çəkmək üçün rəssam 

çəkəcəyi predmetləri kağız və ya parça üzərində 

elə yerləşdirir ki, onun əsas ideyası qabarıq ve-

rilsin. Buna görə də şagirdlərə müqayisə etmək 

üçün bir neçə şəkil göstərilir. Onlar kompozisi-

yanın ideyaya uyğunluğunu müşahidə edirlər.  

Müsbət cəhətlərdən biri də odur ki, uşaq-

lara bir neçə mövzu təklif edilir. Bunlardan biri 

seçilir. Hər bir uşaq bir şəkil çəkərək rənglərin 

vasitəsi ilə öz fikrini və təsəvvürünü ifadə edir. 

Uşaqlar şəkildə 

əsas obyekti 

təyin etməli və 

onun başqa de-

tallarla, dərslik-

dəki mövzu ilə 

əlaqəsini gös-

tərməlidirlər. 

―Qarabağ‖ 

mövzusunda şəkillərin təhlil edilməsi (vətənpər-

vərlik, gözəllik, təbiət, təbiilik, sakitlik).  

Müşahidələr göstərir ki, müəllimlərin bə-

ziləri şagirdlərin emosional həvəsini fəallaşdır-

maq üçün dərsdə musiqiyə, poetik bir söz 

təqdim etməyə maksimum diqqət yetirirlər. 

Təlim prosesində söz mühüm rol oynayır. 

Dərsin uğuru düzgün əhval-ruhiyyədə keçiril-

məsi hansı sözlərdən istifadə etməkdən çox ası-

lıdır. Bu zaman poetik və nəsr nümunəsi daha 

çox kömək edir. Ədəbi material dərsin dramını 

qurmağa şərait yaradır. Mətnlər uşaqlarda sənət 

dilinin xüsusiyyətləri, sənət tarixi haqqında ilkin 

fikirlərin formalaşmasına yönəlir, maraqlı üsul-

lar tapmağa sövq edir, uşaqlara sənət əsərlərini 

daha yaxşı başa düşməyə və öz əsərlərini yarat-

mağa daxili ehtiyac yaradır. Mətnlər fəsillərə 

görə toplanır, praktik tapşırıqların mövzularına 

uyğun olaraq ədəbi seriyalar da daxil edilir.  

Şeirlərin məktəblilər tərəfindən maraqla 

dinlənilməsi üçün onun xüsusiyyətlərinə daim 

diqqət yetirilir. Düşüncənin parlaqlığını və hiss 

gücünü ortaya qoyan, öyrənilən əsərlərin oriji-

nallığı, məktəblilərin yaşı və maraqları ilə mü-

əyyənləşdirilən bədii sözün qavrayış mədəniy-

yətini, dərslərin metodoloji müxtəlifliyini inki-

şaf etdirən bir şeir əsərinin incə təhlili, müəllim 

və sinif qarşısında duran vəzifələr şeirdə əxlaqi 

və estetik tərbiyənin vacib şərtidir. Psixoloqlar 

müəyyənləşdirmişlər ki, sənət əsərinin estetik 

təsiri onların təkrar təqdim edilməsi ilə artır. 

Görünür bu fikir bütövlükdə ədəbiyyata da aid-

dir. Şeirlə tanış olmağın ilkin şərti ona daim mü-

raciət etməkdir. Burada, musiqidə olduğu kimi: 

onu dinləməyi öyrətmək üçün tez-tez səsləndir-

mək lazım gəlir; şeirləri qavramağı, hiss etməyi 

öyrətmək üçün onlara mümkün qədər tez-tez 

müraciət etmək məsləhətdir. 

Dərslərdə ―Gənc rəssam‖ jurnalına baxış 

təşkil edilir. Bu, reproduksiyalara ciddi baxma 

sevgisini aşılayır, artıq tanış və yeni sənətkarla-

rın işinə marağı inkişaf etdirir. Uşaqların sənət-

çilərin adlarını xatırlamaları üçün sənət termin-

ləri lüğətlərinin yaradılması üçün ən yaxşı va-

riant seçməyə qərar verilir. Hər sinfin öz lüğət 

ehtiyatı olur, dərsdə 2-3 dəqiqə vaxt söz lüğəti 

ilə işləmək üçün ayrılır.  

Bir sıra məktəblərdə məlumat kitabçaları, 

kartlar, lüğətlər, rəssamların reproduksiyaları, 

tablolar, rəssamların işinə dair video, CD-lərdən 

də istifadə olunur. Vizual material seçimi edilir, 

mövzuya görə material toplanıb qovluqlara qo-

yulur. Sinifdə sənət kitabxanası yaradılır. Bütün 

bunlar şagirdlərdə yaradıcılıq qabiliyyətlərinin 

inkişafı ilə bağlı məsələlərin səmərəli həllinə 

kömək edir və təlimə böyük maraq oyatmaqla 

təlimin keyfiyyətini yüksəldir. 

Təcrübə göstərir ki, təlim prosesində uşaq-

ları yaradıcı fəaliyyətə cəlb etmək üçün aşağıda-

kı priyomlardan istifadə etmək səmərəli nəticə 

verir: 

1. Yaradıcılığı büruzə vermək üçün yük-

sək dərəcədə sərbəstlik vermək. 

2. Təlim prosesinə oyun elementləri daxil

etmək. 

3. Şagirdin ərsəyə gətirdiyi əl işlərini

tənqid etməmək. 

4. Uşaqların əl işlərindən ibarət sərgilər

təşkil etmək. 

5. Uşaqların öz işləri ilə yaşıdlarının işlə-

rinin müqayisəsi, təhlili və fikir  söyləmələ-

ri üçün şərait yaratmaq. 

Məşğələlərdə bu cür üsullardan istifadə et-

məyin əsas məqsədi uşaqlarda düzəltdikləri bu 

formalarda zərifliyi, əhval-ruhiyyəni, emosional 

əlamətləri görməyi aşılamaq və təlimin keyfiy-

yətini yüksəltməkdir. 
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Lakin müsbət cəhətlərlə yanaşı bəzi çatış-

mazlıqlar da müşahidə olunur. Müəllimlər qeyd 

edirlər ki, ibtidai siniflərdə doqquz fənn tədris 

olunur. Birinci sinifdə iki ayda əli yenicə qələm 

tutmağı öyrənən, 10-12 hərf keçən şagirdə məq-

səd və intonasiyaya görə cümlənin növlərini, 

söz birləşməsi və cümlənin fərqini, ismi, sifəti, 

feli (ad, əlamət, hərəkət bildirən sözlər ), sait və 

samit səsləri, sadə və mürəkkəb, yaxınmənalı və 

əksmənalı, paronim sözlərin, nəzmin və nəsrin 

nə olduğunu öyrədirik. Hər hansı bir hərfi öyrə-

dərkən əsas məqsəd uşaqların hamısının o hərfi 

tanıması, yadında saxlaması, düzgün yazması və 

dərslikdə verilmiş sözləri düzgün oxumasıdır. 

Lakin verilmiş digər standartlar müəllimə imkan 

vermir ki, uşağı bu istiqamətdə inkişaf etdirsin. 

Hərfin öyrədilməsi üçün ayırdığı vaxtdan kəsib 

uşağa lazım olmayan informasiyalar verilir. İki 

ay məktəbə gələn uşağa imkan verilmir ki, oxu-

mağı, yazmağı öyrənsin. Uşaq cümləni asta-asta 

hecayla oxuyur, təbii olaraq hələ oxuduğunu 

dərk etməyi bacarmır, uşaqdan soruşulur ki, 

oxuduğun cümlə sual cümləsidir, yoxsa nida 

cümləsi.  

Məlumdur ki, Azərbaycan dili fənni üzrə 

4 məzmun xətti var və hər biri üzrə inkişaf ol-

malıdır. İbtidai sinif müəllimləri hesab edirlər 

ki, uşaq öhdəsindən gəlsə belə, onu çox yüklə-

yirlər, uşağın sağlamlığı əlindən alınır, dərsə 

maraq itir. Riyaziyyat dərsində təzəcə 10 rəqəmi 

öyrənmiş, əli ilə güclə toplayıb - çıxmağı öyrə-

nən uşağa tənlik necə həll olunur, məchul aza-

lan, çıxılan, məchul toplanan necə tapılır, bunla-

rı öyrətməyə çalışırlar.  

Hər fənn üzrə məzmun standartları vardır. 

Məzmun standartları dövlət tələbidir və hər bir 

müəllim dövlətin tələbini həyata keçirməlidir. 

Ən böyük problem ondan ibarətdir ki, standart-

larda verilən dil qaydalarına aid dərslikdə heç 

bir informasiya yoxdur. Müəllimlərin fikrincə, 

verilən dil qaydaları da olduqca azdır. Dil qay-

daları, verilən tapşırıqların həlli yolları dərslikdə 

olsa, valideyn dərsliyə baxar və orada olan qay-

daları uşağına öyrədər. Kurikulumda deyilir ki, 

şagird qaydalarla, təriflərlə, söz yığını ilə yük-

lənməməlidir. Metodik vəsaitdə isə qeyd olunur 

ki, şagird cümlənin növlərini, sait və samit səs-

ləri fərqləndirməli və sadalamalıdır və s. Dərs-

likdə də elə tapşırıq verilir ki, şagird onun qay-

dasını bilməzsə, tapşırığı yerinə yetirə bilməz. 

Bir tərəfdən də deyilir ki, valideyn dəstək ol-

mazsa, uşaqda inkişaf olmaz. Bəs dərslikdə heç 

bir öyrədici informasiya yoxdursa, valideyn ha-

radan bilsin ki, uşağa nə öyrədilməlidir? Müəl-

lim sinifdə öyrədir və uşaqların bir qismi verilən 

informasiyanı tez qavrayır. O biri uşaqların isə 

köməyə ehtiyacı olur.  

İngilis dili müəllimləri qeyd edirlər ki, 

―İngilis dili‖ dərsliyində ancaq şəkillər verilir. 

Hər dərsdə on yeni söz və həmin sözləri cümlə-

də işlətmək tapşırılır. Dərslər yalnız şifahi for-

mada keçirilməlidir. Həftədə bir dəfə ingilis dili 

dərsi keçilir. Sinifdə sözü deməklə uşaq onu əz-

bərləyə, cümlədə işlədə bilmir. Valideynlərin də 

əksəriyyəti dili bilmədiyinə görə məcbur olurlar 

ki uşaqlarını əlavə hazırlıqlara qoysunlar. Uşaq 

qavraya bilmir, öyrənə bilmir. Fikrimizcə, ibti-

dai sinif şagirdinin qarşısına bu qədər ağır stan-

dart qoyulması düzgün deyil.  

İkinci sinif şagirdi musiqi dərsindən veri-

lən tapşırığı oxuyur. O, stakkato, dinamika, le-

qato, liqa, solo, mezzo forte, mezzo piano, çərək 

not, bütöv not, bütöv pauza nə olduğunu bilmə-

lidir [6, s.11-12]. Lakin təcrübə göstərir ki, uşaq 

bu sözləri nəinki qavramır, hətta maraq belə 

göstərmir. Müəllimlər doqquz fənnin hər birinin 

bu dərəcədə çətin olması ilə əlaqədar olaraq 

uşaqların təlimə marağının azalmasını müşahidə 

edirlər. Onlar günahı ibtidai sinif şagirdlərini bu 

cür ağır dərslərlə yükləyən pedaqoqlarda, dərs-

lik müəlliflərində görürlər. Sinfə daxil olmayan, 

sinifdəki şagirdlərin hər birinin fərqli qavrayışa 

sahib olduğunu nəzərə almayan, təlim zamanı 

hansı çətinliklərlə rastlaşdığını görməyən mütə-

xəssislərin standart hazırlamasına etirazlarını 

bildirirlər. İbtidai sinif müəllimləri qeyd edirlər 

ki, birinci, ikinci sinifdə oxuyan şagirdlərə əsa-

sən oxu və yazı bacarıqları aşılanmalıdır. Za-

man-zaman digər anlayışlar da verilməlidir. Yaş 

səviyyəsini nəzərə alaraq birinci sinifdə çətinlik-

lə öyrətdiyimiz materialı II, III sinifdə daha ra-

hatlıqla öyrədə bilərik.  

Qeyd edilənlər ibtidai sinif müəllimlərinin 

əksəriyyətinin qarşılaşdığı real problemlərdir. 

Onlar məzmun standartlarının və həmin stan-

dartlara uyğun hazırlanmış dərsliklərin sadələş-

dirilməsini məqsədəuyğun hesab edirlər. Deyi-

lənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, standart-

lara uyğun dərsliklərin sadələşdirilməsi ilə yana-

şı, fənlərin tədrisində incəsənətin müxtəlif növ-
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lərindən istifadə etməklə şagirdlərdə təlimə 

maraq, məktəbə uyğunlaşmaq, ruh yüksəkliyi 

yaratmaqla təlimin keyfiyyətini yüksəldilməsini 

təmin etmək olar. 

Məktəb təcrübəsinin öyrənilməsi göstərdi 

ki, müasir ibtidai sinif müəllimləri təhsildə incə-

sənətin inkişaf etməkdə olan potensialından ki-

fayət qədər istifadə etmirlər ki, bu da biliyin 

hədsiz dərəcədə çox verilməsinin yaradıcılıq 

fəaliyyətinə vurduğu zərərin indiki dövrə xas ol-

duğunu sübut etdi. 
Problemin aktuallığı: Təlim prosesində və 

təlimdənkənar məşğələlərdə incəsənət nümunələrin-

dən istifadə edilməsi ibtidai sinif şagirdlərində dərsə 

maraq oyadır, təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsinə 

zəmin yaradır.  

Problemin praktik əhəmiyyəti: Təqdim edi-

lən dərs nümunələri ibtidai sinif müəllimlərinin 

praktik fəaliyyətində tətbiq oluna bilər.  
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Xülasə. Müasir texnologiyalardan istifadə sadəcə dərsin planlaşdırılıb, tədris olunması deyil, eyni za-

manda bu dövrün tələbidir. Bu gün hər bir müəllim təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi və şagirdlərin öyrən-

məyə marağının artırılması üçün ən səmərəli yollar, üsullar və metodlar axtarır ki, təlim müddətində şagird-

lərin fəallığına, onların müstəqil və yaradıcı fəaliyyətinə nail olsun. Təqdim olunan məqalədə ibtidai sinif şa-

girdlərinin təlimə marağın artırılması, onların müstəqil şəkildə bilik əldə edilməsi kimi məsələlərə diqqət ye-

tirilir, həlli yolları araşdırılır. 

Açar sözlər: fəal təlim, fərdi yanaşma, motivasiya, təlim metodları, innovativ texnologiya 
 

Резюме. Использование современных технологий - это не только запланированный и препода-

ваемый урок, но и требование этого периода. Сегодня каждый преподаватель ищет наиболее эффек-

тивные пути, методы и приемы для улучшения учебного процесса и повышения интереса учащихся к 

учебе, чтобы добиться активности учащихся, их самостоятельной и творческой активности во время 

обучения. В представленной статье рассматриваются такие вопросы, как повышение интереса уча-

щихся начальных классов к обучению, их самостоятельное получение знаний, а также рассматрива-

ются пути их решения. 

Ключевые слова: активное обучение, индивидуальный подход, мотивация, методы обучения, 

инновационные технологии  
 

Summary. The use of modern technology is not only a planned taught of a lesson, but also a 

requirement of the current period. Today, every teacher is looking for the most effective ways, methods and 

techniques to improve the learning process and increase students interest in learning, in order to achieve 

students active involvement, independent and creative activity during the lesson. The presented article 

focuses on issues such as increasing the interest of primary school students in learning, their independent 

acquisition of knowledge, and looking for the solutions.  

Keywords: active learning, individual approach, motivation, learning methods, innovative technology. 
  

 Müasir müəllim tədris edən deyil,  

 o, bir uşağın necə öyrəndiyini 

 hiss edib başa düşəndir. 

 L.S.Vıqotski 

Cəmiyyətin müasir təhsilə verdiyi tələblər 

ibtidai sinif müəllimlərindən təlim və təhsil nəti-

cələrinə səbəb olacaq yeni tədris texnologiyala-

rını tədris prosesinə daxil etməyi zəruri edir. 

Təhsil prosesinin əsas vəzifələrdən biri şagirdlə-

rin əsaslarını öyrəndiyi hər bir elm sahəsində 

yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirməsidir. Dərs 

prosesində müasir tədris texnologiyalarının tət-

biqi tədris prosesinin forma və vasitələrini şaxə-

ləndirməyə, şagirdlərin yaradıcılıq fəallığını ar-
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tırmağa imkan verir. Texnologiyalardan məq-

sədyönlü və mütəmadi istifadə ibtidai sinif şa-

girdlərində idrak və yaradıcılıq qabiliyyətləri-

nin, eyni zamanda kollektivlə işləyə bilmə baca-

rıqlarının ortaya çıxmasına şərait yaradır. İbtidai 

sinif müəllimi şagirdləri təlimə cəlb etmək, on-

larda maraq oyatmaq və öyrəndiklərini həyat 

təcrübələrində tətbiq edə bilmələri üçün dərsdə 

fərqli tədris strategiyaları nümayiş etdirməlidir. 

Bu, çox önəmli məsələdir. Bunun üçün bir sıra 

forma və metodlardan istifadə edilməsi zəruridir. 

Başlıca məsələlərdən biri təlim prosesində fərdi 

yanaşmanı təşkil edilməsidir. Bu prosesdə aşa-

ğıdakıların nəzərə alınmasını vacib hesab edirik: 

– şagirdlərə müstəqillik və sərbəstlik ve-

rilməsi; 

– yaradıcı, məntiqi düşüncə tərzinin inki-

şaf etdirilməsi; 

– öyrəndiklərini ümumiləşdirə bilmə baca-

rıqlarının formalaşdırılması; 

– qazandıqları bilikləri müqayisə edə bil-

məsi. 

Təlimdə fərdi yanaşma formasının tətbiqi 

zamanı ibtidai sinif müəllimi şagirdi ilə birbaşa 

ünsiyyətə daxil olur, səhvləri hər zaman düzəldə 

bilir, uğurlarını yerində və zamanında qeyd et-

məsinə nail olur.  

 Müasir tədris texnologiyalardan istifadə 

fənlərin (riyaziyyat, Azərbaycan dili, həyat bil-

gisi və s.) tədrisini asanlaşdırmaq təlimdə anla-

ma və yadda saxlama proseslərinin surətlənmə-

sinə səbəb olan vasitələrdir. Təlim fəaliyyətində 

innovativ texnologiyalardan istifadə tədris pro-

sesinin maraqlı, əyləncəli, interaktiv təşkil olun-

masına səbəb olur. İbtidai sinifdə sinifdən-sinfə 

keçdikcə zehni yüklərinin artması ilə bir çox şa-

girdlər çətinliklərlə üzləşir elə bu səbəbdir ki, 

yeni biliklər əldə etməyə səy göstərmirlər. Yeni 

metod və texnologiyaların istifadəsi ilə şagird 

könüllü olaraq, həvəslə tədrisə qoşulur və öy-

rənməyə həvəs göstərirlər. Şagirdlərin keçirilən 

fənnə olan marağını formalaşdırrmaq üçün ibti-

dai sinif müəllimi şagirdi diqqət mərkəzində 

saxlamalı, keçirilən mövzunu aydın və rənga-

rəng izah etməli, dərsdə şagirdləri aktiv fəaliy-

yətə cəlb etməlidir.  

İbtidai sinif şagirdlərinin dərsdə fəallığı 

həm psixoloji, həm pedaqoji istiqamətdə, həm 

də təhsil təcrübəsində aktual problemlərdən biri-

dir. Bəzi ibtidai sinif şagirdlərinin bilikləri əldə 

etməyə qarşı biganəliyi, öyrənmək istəmədiklə-

rini, idrak maraqlarının aşağı səviyyədə olması-

nı nəzərə alaraq müəllim dərs prosesində daha 

səmərəli formalar, modellər, üsullardan yararla-

naraq faydalı təlim şəraiti yaratmağa çalışmalı-

dır. Görkəmli pedaqoq A.A.Verbitski qeyd edir 

ki, şagirdlərin işinə nəzarətin gücləndirilməsi, 

texniki vasitələrdən, kompüter texnologiyaların-

dan düzgün istifadə təlim fəaliyyətinin fəallığına 

gətirib çıxarır. Təlim zamanı şagirdlərin fəallığı 

qarşıya qoyulan təlim məqsədlərinə nail olunması-

na, şagirdlərin keçirilənlərin dərk etməsinə, anla-

masına, tətbiq edə bilməsinə bir sözlə hərtərəfli in-

kişafına gətirib çıxarır. Təlimdə şagird fəallığının 

təmin edilməsi şagirdlərin fəaliyyətinin aktivləşdi-

rilməsi məlumatın həcminin artırılması ilə deyil, 

dərsin düzgün təşkili, təlimdə psixoloji və didaktik 

şəraitin təmin edilməsindədir [5, S. 30].  

Təlimdə fəallığın təmin edilməsi olduqca 

vacibdir. P.D. Rabinoviç, N.N. Salnikov, A.S. 

Tarasov və b., belə hesab edirlər ki, fəal təlim – 

şagirdlərin bilik, bacarıq, vərdişlər əldə etməsi-

dir. Təlim zamanı istifadə olunan üsul, forma və 

vasitələr bu prosesi surətləndirir. Fəal təlimdə 

müəllim şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzə-

rə almaqla onlarda tələb olunan motivasiya sə-

viyyəsini gücləndirir. Tədris prosesini fəal təlim 

formasında təşkil edərkən müəllim ibtidai sinif 

şagirdinin idrak fəaliyyətini onun bilik, bacarıq 

və yaş səviyyəsinə uyğun istiqamətləndirməli və 

çalışmalıdır ki, şagirdlərdə dərsə, aparılan təşkil 

olunan tədqiqata maraqları artsın və təlim uğur-

la nəticələnsin. Fəal təlimə aşağıda göstərilənlə-

ri daxil etmək olar: 

– empirik təlim; 

– kompleks problemlərin yaradıcı həlli; 

– birgə təlim vaxtı qrupun işi, dəstəyi; 

– yaradıcı olması, səy göstərməklə müva-

fiq biliyin alınması. 

Təlimdə ibtidai sinif şagirdinin fəallığının 

təzahürü yalnız onun məntiqi, idrak fəallığının 

səviyyəsini deyil, həm də onun şəxsiyyətinin 

özünəməxsusluğunu göstərir. Şagirdin təlim za-

manı keçirilən materialla ilkin tanışlığı, onun 

qavranılması, dərk edilməsi, mənimsənilməsi və 

nəticədə tətbiqini 3 səviyyə şəklində göstərmək 

olar. Bunlar aşağıdakılardır: 

Reproduksiya fəallığı – təhsilalanın öyrənil-

əni anlaması, yadda saxlaması və qazandıqları 

bilikləri təkrarlayıb tətbiq etməsi ilə səciyyələnir. 
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İnterperetasiya fəallığı – şagirdlərin mate-

rialın mənasını dərk etməsi, mənalarının arasın-

da əlaqələri qura bilməsi, şəraitindən asılı olma-

yaraq öyrəndiyini tətbiq edə bilməsidir. 

Yaradıcı fəallığı – təhsilalanın öyrəndiyini 

nəzəri cəhətdən dərk etməsi, qarşıya çıxan ma-

neələrə, problemlərə müstəqil şəkildə çıxış yol-

larının axtarması və idrakı maraqlarının inkişaf 

etdirməsidir. 

Hazırki təhsil sistemində şagird fəal təlim 

zamanı mərkəzdə duran subyektdir. Müəllim 

dərsi hazır bilik şəkildə çatdırmır, o, fənni, möv-

zunu mənimsəməsi, qavraması üçün şagirdləri 

fəal fəaliyyətə cəlb edir və nəticədə şagird təlim 

prosesinin fəal iştirakçısına çevrilir. Belə təşkil 

olunmuş təlim fəaliyyəti kollektivin işini də 

gücləndirir, şagirdlər tərəfindən mövzunun mə-

nimsənilməsi istiqamətində aparılan planlaşdır-

ma və problemlərin həlli gözlənilən nəticənin 

əldə olunmasına gətirib çıxarır. 

Deyilənləri ümumiləşdirsək, fəal təlimin 

bir sıra üstünlüklərini aşağıdakı şəkildə qeyd 

edə bilərik: 

– İbtidai sinif şagirdləri arasında eyni vaxtda

baş verən yaradıcı öyrənmə və birgə fəaliyyət. 

– şagirdlərinin özlərini ifadə edə bilmə,

hər bir öyrənilən mövzuda öz fikirlərini kənar 

mülahizələrin olmasından çəkinmədən sərbəst 

deyə bilməsi (bu əsasən özünəqapalı şagirdlərin 

cəmiyyətdə özgüvənlərini formalaşmasına gəti-

rib çıxaran əsas amillərdəndir). 

– praktiki nəticənin qısa zaman ərzində

görməyin mümkün olması. 

Niyə bir çox şagird tədris materialını zəif 

öyrənir, dərsdə işləmək istəmir? 

 Çünki tez-tez dərslər eyni tipdə, eyni qu-

ruluşdadır.

 Dərsdə aktiv olanlardan tez-tez soruşurlar.

 Səhv cavab vermək, səhv etmək, hətta gü-

lünc görünmək üçün bir qorxu və ya ma-

neə var.

 Şagirdlər arasında öyrənmə motivasiyası-

nın aşağı olması və s.

Hər müəllim şagirdlərinin yaxşı oxumala-

rını, sinifdə və evdə maraq və istəklə təhsil al-

malarını təmin etməyə çalışır. Şagirdlərin vali-

deynləri də bununla maraqlanırlar. Ancaq bəzən 

valideynlərdən təəssüf hissi ilə eşidirik: ―oxu-

maq istəmir‖, ―yaxşı ola bilər, amma istək yox-

dur‖, ―qabiliyyəti var, amma tənbəldir‖. Bu hal-

larda şagirdin biliyə ehtiyacı və öyrənməyə ma-

rağı olmadığı deyilir. 

Motivasiya akademik uğurun açarıdır. 

Uşaqlarda təhsil motivasiyasının formalaşması 

çox böyük bir iş tələb edir. Uşağın öyrənmə qa-

biliyyətini, idrak maraqlarını və öyrənmək istək-

lərini inkişaf etdirmək lazımdır. 

Motivasiyanın formalaşması, ilk növbədə, 

öyrənmə üçün daxili stimulların yaranması üçün 

şəraitin qurulmasıdır. Yüksək təşkil olunmuş 

motivasiya ilə şagird çətin bir problemi həll 

edərkən, özünə inamı artıran, yaradıcılıq qabi-

liyyətlərinin inkişaf etdirən, uğurları ilə qürur 

duyan şəxsiyyətə çevrilir. 

Uşaqlarda təhsil motivasiyasının forma-

laşması və onlarda təlimə marağı artırmaq çox 

böyük bir iş tələb edir. Uşağın öyrənmə qabiliy-

yətini, idrak maraqlarını və öyrənmək istəklərini 

inkişaf etdirmək lazımdır. Keçirilən material əv-

vəllər əldə edilmiş biliklərlə nə qədər çox əlaqə-

ləndirilirsə, şagirdlər üçün də o qədər maraqlı 

olur. Öyrənmə çətin, lakin mümkün olmalıdır, 

buna görə düşündürücü və maraqlı tapşırıqlar-

dan istifadə etmək lazımdır. Şagirdin işi nə 

qədər tez-tez yoxlanılır və qiymətləndirilirsə, o 

zaman şagird tapşırılan işə qarşı daha məsuliy-

yətlə yanaşır və onun üçün tapşırığı yerinə yetir-

mək də bir o qədər maraqlı olur. Dərsin müvəf-

fəqiyyətli olmasının vacib elementi, həmçinin 

dərsdə müsbət psixoloji ab-hava və uğurlu dərs 

mühitinin yaradılmasıdır. 

―Yaxşı müəllimlər qədər yaxşı metodlar 

var‖ - deyə dahi pedaqoqlardan biri demişdi ki, 

yaradıcı müəllim dərslərini şagirdlərin bilik əldə 

etməsi üçün maraqlı və əyləncəli edəndir. 

Rus pedaqoqu Smirnov da ibtidai sinif şa-

girdinin təlimdə fəallığının artırılması, dərsin 

keyfiyyətli qurulması, keçirilənlərin tam olaraq 

şagirdlərə çatdırılmasının yolu motivasiyanın 

düzgün təşkil olunmasından asılı olduğunu qeyd 

etmişdir [5, s. 35]. Təcrübəli müəllim şagirdlə-

rin daxili və xarici imkanlarını, eyni zamanda 

müəllim və şagird arasında əlaqələrinin düzgün 

qurulmasına da böyük əhəmiyyət verməlidir. 

L.N. Tolstoy belə bir fikir irəli sürmüşdü, -

―əgər məktəbdə şagird heç bir şeyi etməyi özü öy-

rənməyibsə, onda o yalnız bu həyatda hər bir şeyi 

təqlid edərək onun surətini çıxaracaq‖. [2, s.1]  

İbtidai sinif şagirdinin təlim fəaliyyətinə 

cəlb edərkən onun təlim zamanı fəallaşdırılma-
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sında əsas istiqamət verilən məlumatın həcmini 

artırılması deyil, şagirdlərə dərs zamanı nəzarə-

tin gücləndirilməsi, təlim də didaktik və psixo-

loji şəraitin yaradılması, şagirdin intellektual, 

fərdi, sosial səviyyəsinin artırılmasındadır. 

Bəzi rus pedaqoqlarından P.D. Rabinoviç, 

A.S. Tarasov və b. şagirdlərdə təlimə maraq oyat-

maq onlarda bilik, bacarıq və vərdiş formalaş-

dırmaq üçün təlimdə istifadə olunan üsul, vasitə və 

forma, metodların rolunun əvəzolunmaz olduğunu 

bildirmişlər [5, s. 30]. Şagirdlərdə elmə, təhsilə 

marağın artırılması, uğurlu nəticəyə nail olmaq, 

təlimdə şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin və 

maraqlarının nəzərə alınmasına əsaslanır.  

Hal-hazırki dövrün tələblərindən biri də 

dərsi planlaşdırarkən və təqdim edərkən şagird-

lərin inkişaf dinamikasını, emosionallığını, gigi-

yena tələblərini (təmiz hava, yaxşı işıqlandırma, 

təmizlik), şagirdlərin psixoloji hallarının qarşısı-

nın alınması (tək, cüt, qrup halında işləmək 

üçün – seçim imkanı vermək) və dərsdə fiziki 

məşğələləri təşkil etməyi tələb edir.  

Sağlam hərtərəfli inkişaf etmiş əqli və fi-

ziki cəhətdən sağlam nəsil yetişdirmək, onlarda 

sağlamlığına məsuliyyətli yanaşmanın formalaş-

dırması zəruri şərtdir. Atalarımız belə deyib sağ-

lam bədəndə sağlam ruh olar. Buna istinad etsək 

biz də dərslərimizdə rəqs və idman fasilələri, 

eşitmə və hərəkət gimnastikası, dərsin əsas 

mövzunu aşmamaqla oyunlar da təşkil etmək 

məqsədə uyğun olar. Əqli fəaliyyətdən sonra 

bədən əzələlərinin gərginliyinin çıxarılması 

üçün xüsusi məşğələlər, əl və barmaqların, göz 

əzələlərinin hərəkətə gətirilməsi, düzgün qamə-

tin, nəfəsin formalaşdırılması üçün tapşırıqlar 

şagirdin dərsdə yorulmamasını təmin edir. Şa-

girdlərin fiziki fəaliyyətləri ilə zehni fəaliyyətlə-

ri arasında balans gözlənilməli yəni daim diqqət 

mərkəzində saxlanılmalıdır. Deməli təlim fəa-

liyyətində qarşıya qoyulan istənilən məqsədə 

çatmaq üçün şagirdin fiziki və zehni fəaliyyəti 

bərabər istiqamətdə aparılmalıdır bu zaman, bir 

fəaliyyətin digər fəaliyyətə nisbəti çox olmama-

lıdır. Əks təqdirdə istər məktəb rəhbərliyi, istər 

müəllim, istərsə də valideyn qarşıya qoyulmuş 

məqsədə (nəticəyə) nail olmayacaqdır. Buna 

əsasən əlavə qeyd etmək istərdim ki, müasir 

təlim ilk olaraq təhsilalanların sağlamlığına diq-

qət yönəltməli, təhsil aldıqları müddətdə onlara 

sağlam həyat tərzi aparmaq üçün lazimi biliklər 

aşılamalı və öyrəndiklərini həyatda tətbiq edə 

bilən hərtərəfli şəxsiyyət yetişdirməlidir.  

Problemin aktuallığı: Məqalədə xüsusi 

diqqət yetirilən təhsildə İnnovativ texnologiya-

lar müəllimin peşəkar fəaliyyətində mühüm yer 

tutur. İnnovativ texnologiyalardan istifadə ibti-

dai sinif şagirdinin dərsdə sərbəst və məsuliy-

yətli olmasına, obyektiv və hərtərəfli düşünmə-

sinə, məlumatları tapib, təhlil edərək yeni bilik-

lər əldə etməsinə gətirib çıxarır.  

Problemin elmiliyi: İbtidai siniflərdə yeni 

texnologiyaların tətbiqi idrak fəallığının, yaradı-

cılığının, kreativliyinin, informasiya ilə işləmək 

bacarığının inkişafına kömək edir, ən başlıcası 

isə, tədrisin keyfiyyətini artırır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti : Təlim za-

manı istifadə edilən yeni metod, üsul və vasitələr 

təhsilalanlara yalnız bilik verməklə deyil, eyni za-

manda onların elmə qarşı marağını, əqli qabiliyyə-

tini, yaradıcı təfəkkürünü, intellektual keyfiyyətini 

inkişaf etdirir ki, bu da gələcəkdə onun daim bilik-

lərə yiyələnərək, təcrübədə tətbiqini təmin edir. Bu 

baxımdan məqalədə göstərilən iş metodikasından 

praktik fəaliyyətdə istifadə edilməsi ibtidai siniflər-

də şagirdlərdə təlim marağının yüksəldilməsinə 

əhəmiyyətli dərəcədə kömək edə bilər. 
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AZƏRBAYCANIN ELM VƏ MƏDƏNĠYYƏT XADĠMLƏRĠ 

NAZĠM KAZIMOV DÜNYASI 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin 31 dekabr 2020-ci il tarix-

li sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Konservatori-

yasının 20 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda 

milli musiqi təhsilinin inkişafındakı xidmətləri-

nə görə konservatoriyanın professoru Nazim 

Kazım oğlu Kazımov 2-ci dərəcəli ―Əmək‖ or-

deni ilə təltif edilmişdir.  

Arada mənə zənglər olurdu. Telefonda 

səs: ―Nazimdir, həmyerlin. Əli Bayramlılı‖. 

Fikrə gedirdim. Axı Əli Bayramlıda 

Nazim adlı yaxınım, dostum, yoldaşlıq etdiyim 

adam yoxdur. Heç orta məktəbdə oxuyanda da 

sinfimizdə Nazim deyilən dostum olmayıb.  

 ―Bəs bu kim ola?‖ Səsi tanış gəlir. Tele-

fonda dayanıb-durduğumu görən şəxs məni çox 

da intizarda qoymayaraq: ―Nazim Kazımovdur‖ 

deyirdi. Hər ikimizi gülmək tuturdu. O zamanlar 

Nazim müəllim respublika Təhsil Nazirliyində 

inspektor, aparıcı mütəxəssis, baş mütəxəssis, 

idarə rəisinin müavini vəzifələrində çalışırdı. 

Eyni zamanda nazirliyin həmkarlar təşkilatının 

sədri idi. Mən də Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pe-

daqoji Elmlər İnstitutunda (hazırda Təhsil İnsti-

tutu) şöbə müdiri idim. Onda indiki kimi mobil 

telefon nə gəzirdi ki, yaddaşa yazasan. 

Sonralar Nazim Azərbaycan Milli Konser-

vatoriya nəzdində Musiqi Kollecinin (əvvəlki 

Asəf Zeynallı adına Musiqi Texnikumunun) di-

rektoru, mən də institutda işləyə-işləyə Bakı Ali 

Pedaqoji Qızlar Seminariyasında (hazırda Bakı 

Qızlar Universiteti) elmi işlər üzrə prorektor ol-

dum. 2001-ci ildə institutun elmi katibi vəzifə-

sində çalışıram. 

Nazim eyni zamanda Milli Konservatori-

yanın professorudur. 

Sonralar da mənə zəng edəndə sözünə 

belə başlayardı: ―Nazimdir, həmyerlin. Əli Bay-

ramlılı‖. Bu, hər ikimizə ləzzət verirdi. Şəxsiy-

yətlərarası münasibətlərdə səmimiyyətdən, tə-

biilikdən, qarşılıqlı anlamadan gözəl heç nə ola 

bilməz. 

Təhsil sahəsində nüfuzlu, sayılıb-seçilən 

Nazim müəllimin belə danışığı məhz onun sadə-

liyindən, dosta, yoldaşa yüksək dəyər verməsin-

dən irəli gəlir.  

 (Əslində Nazim Kazımov əslən Əli Bay-

ramlılı (Şirvanlı) deyil. Bu barədə sonra). 

Adam var ki, sərəncamında iki nəfər işçi 

olur, amma iddiası yerə-göyə sığmır. Mən Nazi-

mi tanıdığım 50 ildə onu son dərəcə sadə, isti-

qanlı, təbii insan, həqiqi dost və yaxşı yoldaş, öz 

işinə, vəzifə borcuna məsuliyyətlə yanaşan, za-

rafatcıl olduğu qədər də ciddi bir şəxs, şəxsiyyət 

kimi görmüşəm. 

Mən 1975-ci ildən Bakıda işləməyə başla-

mışam. Doğma Əli Bayramlıdan (Şirvan şəhə-

rindən) gəlib adını çəkdiyim institutda elmi işçi 

kimi fəaliyyət göstərmişəm. Nazim Kazımovla 

tanışlığımızın tarixi isə bir qədər əvvələ gedib 

çıxır. Nazimin təyinatını bizim şəhərə (Əli Bay-

ramlıya) – Musiqi Məktəbinə vermişdilər.  

Nazim Kazım oğlu Kazımov Asəf Zeynal-

lı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumu-

nun xalq çalğı alətləri şöbəsinin tar sinfində, 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya 

fakültəsində, daha sonra Üzeyir Hacıbəyli adına 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyanın (hazırda 
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Bakı Musiqi Akademiyası) Xalq musiqi fakültə-

sində professor Səid Rüstəmovun sinfində (tar 

ixtisası üzrə) təhsil almışdır. 

Nazimin yüksək ifaçılıq məharətinə, xalq 

musiqisinə, xüsusən də muğamlarımıza dərin-

dən bələd olduğunu görən Səid Rüstəmov yazır-

dı: "Taleyin gərdişi ilə tələbəm olan Nazim Ka-

zımov çox qabiliyyətli və həssas musiqiçidir. 

Onun ifaçılıqda və pedaqoji fəaliyyətdə böyük 

uğurlar qazanacağına əminəm". 

Nazim Əli Bayramlı (Şirvan) şəhərindəki 

Musiqi Məktəbində əvvəlcə müəllim, sonra isə 

direktor müavini və direktoru olmuşdu. Doğru-

dur, yaxın tanışlığımız yox idi. Amma bir-biri-

mizi tanıyır, rastlaşanda salamlaşırdıq. Sonralar 

yolumuz Bakı şəhərinə düşdü. Burada daha ya-

xından tanış olduq.  

1975-ci ildə Maarif Nazirliyi (hazırda 

Təhsil Nazirliyi) Hökumət evinin ikinci mərtə-

bəsində yerləşirdi. Hökumət evi ilə bizim insti-

tutun arası çox yaxındır, piyada 5-10 dəqiqəlik 

yoldur. O zamanlar müxtəlif məsələlərlə bağlı 

mən də tez-tez nazirliyə gedirdim. Məni də mü-

əllimlərin avqust (hazırda sentyabr) konfransla-

rında hansısa rayona nazirliyin nümayəndəsi 

kimi ezamiyyətə yollayırdılar, yaxud məktəblərə 

yoxlamalara cəlb edirdilər. Nazimlə nazirlikdə 

tez-tez rastlaşır, hal-əhval tuturduq. 

Bir ara Nazim müəllim bizim institutun 

dissertantı oldu. Professor Vidadi Xəlilovun 

elmi rəhbərliyi ilə 1997-ci ildə "Ümumtəhsil 

məktəblərində şagirdlərin musiqi qabiliyyətləri-

nin inkişafında muğam nümunələrindən istifadə 

üzrə işin sistemi" mövzusunda dissertasiya mü-

dafiə edərək, pedaqoji elmlər namizədi (hazırda 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru adlanır) elmi 

dərəcəsi aldı. Həm dissertasiyanın müzakirəsin-

də, həm də müdafiəsində mən də iştirak və çıxış 

etdim. 

Nazim Kazımov əslən Naxçıvanlı olsa da, 

Əli Bayramlı (hazırda Şirvan) şəhəri ilə sıx bağ-

lıdır. Əvvəla, on altı il burada işləmişdir, yerli 

camaatla ünsiyyətdə olmuşdur. İkincisi, bu şə-

hərin adlı-sanlı, nüfuzlu şəxslərindən birinin 

qızı ilə ailə qurmuşdu. 

Nazim kəsdiyi çörəyə sadiq insandır. Su-

yunu içdiyi, havasını udduğu Əli Bayramlı (Şir-

van) şəhərini həmişə hörmətlə yad edir, xatırla-

yır, özünün doğma şəhəri hesab edir. Bu şəhər 

camaatından kimsə onun köməyinə ehtiyac du-

yanda əkindən gələni əsirgəmir. Ona görə də 

əlibayramlılar onu çox sevirlər. 

Söz düşəndə Nazim müəllim deyir: ―Bura-

da nə var ki? Harada doğulmağımızdan asılı ol-

mayaraq hamımız azərbaycanlıyıq. Bir-birimizə 

münasibətdə mehriban, səmimi, ədalətli, huma-

nist olmalıyıq. Bir-birimizdən yardım əlimizi 

kəsməməliyik. Bütün şəhər və rayonlarımız, 

kənd və qəsəbələrimiz bizə doğmadır. Torpaqla-

rımızın hər qarışı bizə əzizdir, ölkəmizin hər gu-

şəsinə, torpağına, daşına, çayına, gölünə, dənizi-

nə, meşəsinə, dağına, düzünə, maddi və mənəvi 

sərvətlərinə görə milli iftixar hissi keçirməliyik!‖ 

Nazim harada işləməyindən asılı olmaya-

raq hər yerdə hörmət və nüfuz qazanıb, yeni, 

təkmil iş üslubuna görə fərqlənib. O, idarəetmə 

sahəsində yüksək bacarığa və təşkilatçılıq qabi-

liyyətinə malikdir. İstər Əli Bayramlı (Şirvan), 

istərsə də Azərbaycan Milli Konservatoriyası 

nəzdində Musiqi Kollecində direktor olarkən 

pedaqoji kollektivin, həm də şagird və tələbələ-

rin sevimlisinə çevrilib. Hazırda o, Milli Musiqi 

Konservatoriyasının professorudur. Yeni təlim 

texnologiyalarından, səmərəli metodlardan fay-

dalanaraq, öz məşğələlərini qurur, auditoriyanı 

uğurla idarə edir, nəzəri və metodik hazırlıq nü-

mayiş etdirir. Tez-tez televizorda çıxış edir, 

əsərləri çap olunur.  

Nazim müəllim "Ümumtəhsil məktəblərin-

də muğamların tədrisi məsələləri" (2000) və 

―Səid Rüstəmov‖ (2007), ―Asəf Zeynallı‖ (2009) 

adlı monoqrafiyaların müəllifi; eyni zamanda 

ümumtəhsil məktəblərinin I, V, VII və VIII 

sinifləri üçün ―Musiqi‖ dərsliklərinin həmmü-

əllifidir. Həmin dərsliklər həm azərbaycanca, 

həm də rusca nəşr edilərək, məktəblərə çatdırılır.  

Nazim müəllim "Tar, kamança, qanun ix-

tisası üzrə pedaqoji təcrübə proqramı" (1998), 

"Ümumtəhsil məktəblərində muğamların tədrisi 

və tərbiyəvi əhəmiyyəti" (1996), "Tar ilə forte-

piano üçün pyeslər" adlı proqram, metodik və-

sait və tövsiyələr çap etdirmiş, onlarla elmi mə-

qalə yazmışdır. 

Nazim Kazım oğlu Kazımov Əməkdar in-

cəsənət xadimidir. 

Ötən 2020-ci il professor Nazim Kazımov 

fərəhli, sevincli oldu. Əvvəla, erməni faşist iş-

ğalçıları üzərində qələbəmiz onda hədsiz sevinc 

yaratdı. İkincisi, anadan olmasının 70-ci baharı-

nı qarşıladı.  
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Daha bir şad xəbər aldı. Ölkə Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin 31 dekabr 2020-ci il tarix-

li sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Konservatori-

yasının 20 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda 

milli musiqi təhsilinin inkişafındakı xidmətləri-

nə görə konservatoriyanın əməkdaşları orden və 

medallarla təltif edildi. Professor Nazim Kazı-

mov da yüksək mükafata - 2-ci dərəcəli ―Əmək‖ 

ordeninə layiq görüldü. 

Əzizimiz Nazim müəllim, 2021-ci il də 

səninçin uğurlu olsun.  

Anadan olmağının 70 illiyini təbrik etmiş-

dik. Ordenin də mübarək!!! 

  
Akif ABBASOV 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəllim 
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Professor Fərrux Abbas oğlu Rüstəmov – 60 
 

   
 

ƏMƏKDAR ELM XADĠMĠ, PROFESSOR FƏRRUX RÜSTƏMOVA AÇIQ MƏKTUB  
 

Hörmətli profossor Fərrux Abbas oğlu 

Rüstəmov! 

Sizin pedaqogika üzrə elmlər doktoru, 

Əməkdar elm xadimi, Beynəlxalq Pedaqoji 

Akademiyanın həqiqi üzvü, Pedaqoji və Sosial 

Elmlər Akademiyasının akademiki, Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetinin İbtidai təhsil fa-

kültəsinin dekanı və respublikamızın tanınmış 

ziyalısının 60 yaşı tamam olur. 60 illik ömrün 

işığında biri-birinin ardınca ötüb keçərək tarixə 

qovuşan bu illərin hər biri nə qədər çətinliklər 

yaşatsa da, onlar ömrünüzün yaddaqalan anları 

kimi sizə doğma və əzizdir. Həm müəllim, həm 

də alim kimi qazandıqlarınız bu gününüzə ən 

qiymətli bir töhfədir. Onları xatırlamaqla unut-

duqlarınızı tapacaqsınız və bundan məmnun qa-

lacaqsınız. Bu məktubumda da həmin hadisələ-

rin bəziləri ilə sizi baş-başa qoymaq istədim. 

ġövkət ananın arzuları 

1961-ci ilin qışında Qədim Göyçənin Cil 

kəndində dünyaya göz açmağınız Rüstəmovlar 

ailəsinə böyük sevinc bəxş etdi. Kənd həyatının 

özünəməxsus çətinlikləri, maddi sıxıntılar olma-

sına baxmayaraq valideyn sevgisi ilə böyüyür-

dünüz. Lakin atanızın vaxtsız vəfatı bu çətinlik-

ləri bir az da artırdı. Əminizin yaxın köməyi ai-

lənizdə vəziyyətin nisbətən yaxşılaşmasına 

səbəb olsa da, bu kömək ata niskilinə üstün gələ 

bilmədi. Ailənin yükü Şövkət ananın, bir də 

evin birinci övladı kimi sizin – balaca Fərruxun 

çiyinləri üzərinə düşdü. Sövkət ana övladlarını 

hamıdan yaxşı, qayğısız böyütmək, atasızlığı 

onlara hiss etdirməmək üçün var qüvvəsini sərf 

edirdi. Həyat yoldaşının əmanəti olan dörd oğul 

övladının sağlam böyüməsinə çalışır, onların 

təhsilli olmasını, inkişaf etməsini arzulayırdı.  

Ümid çıraqdır 

Təhsil cəmiyyətin ən zəruri atributlarından 

biridir. Hər zaman insanın formalaşması, inkişaf 

etməsi üçün təhsil amilinə istinad olunub. Insan-

lar özlərinin ümidlərini təhsilə bağlayıblar. Gə-

ləcəklərinə gedən yolu işıqlandırmaq, onu daha 

da aydınlaşdırmaq üçün təhsilin qüdsiyyəti olan 

ziyasından bir çıraq kimi istifadə ediblər. Ona 

ümid yeri kimi baxıblar. Siz də hələ Cil kənd 

orta məktəbində oxuduğunuz müddətdə bu mü-

qəddəs ümid çırağına yeganə imkan kimi bax-

mısınız. Məktəbə gedəndə də, məktəbdən qayı-

dıb ev təsərrüfatında ailəyə kömək edəndə də 

kitab oxumaqdan, öyrənməkdən usanmamısınız. 

Ona yeganə ümid çırağı kimi baxmısınız. Hətta 

oxumaqda sinif yoldaşlarınıza, dostlarınıza 

dəstək də olmusunuz. 

Tələbəlik illərinin sınaqları 

...Müəllimlər müqəddəs bir işlə məşğul 

olurlar. Onlar düşündüklərini, bildiklərini öz şa-

girdlərinə öyrədirlər. Həm də səliqəli-sahmanlı 

geyimləri ilə fərqlənirlər. Maraqlı söhbətləri ilə 

diqqəti cəlb edirlər. Bəlkə, onlar bu bildiklərini 

sehrli bir aləmdən alıb gətirir, şagirdlərinə bəxş 

edirlər... Hələ lap aşağı siniflərdə sizi düşündü-

rən bu qəribə ritorikalar yuxarı siniflərə qalxdıq-

ca aydınlaşdı. Müəllim əməyinin mahiyyətində 

olan çətinliyi, lakin çətin olduğu qədər də xeyir-

xahlığı duymağa başladınız. Elə bu arzu, missi-

ya da sizi 1978-ci ildə V.İ. Lenin adına Azər-

baycan Pedaqoji İnstitutunun (indiki Azərbay-

can Dövlət Pedaqoji Universiteti) İbtidai təhsilin 

pedaqogikası və metodikası fakültəsinə gətirdi. 

Burada təhsil aldığınız illərdə (1978-1982) tələ-

bəlik illərinin maddi çətinliklərini, ağırlığını ya-

şadınız. Lakin bütün bunlar sizi qorxutmadı, ək-

sinə, daha da fəal olmağa sövq etdi. Ictimaiyyət-

çi, həm də yaradıcı, tədqiqatçı tələbə oldunuz. 

Fakültə Əlaçılar Şurasının, eləcə də Tələbə Elmi 

Cəmiyyətinin sədri kimi məsuliyyətli vəzifələr 

sizə həvalə olundu. Respublika miqyaslı müxtə-

lif tədbirlərdə iştirak edərək döş nişanları, dip-
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lomlar aldınız. O dövrün ən yüksək təqaüdünə - 

Lenin təqaüdünə layiq görüldünüz. 

Elə sizin tədqiqatçılığınız da bu illərdən 

başladı. ―Gənc müəllim‖, ―Azərbaycan gənclə-

ri‖, ―Azərbaycan pioneri‖ qəzetlərində çıxışlar 

etməyə başladınız. 

1982-ci ildə institutu bitirən kimi təyinatınızı 

Quba rayonunun Rəngidar kənd səkkizillik mək-

təbinə verdilər. Siz orada müəllim, sonra məktəb 

direktoru işlədiniz. O dövrdə Quba rayon ―Şəfəq‖ 

qəzetinin müxbiri kimi də fəaliyyət göstərdiniz. 

Məktəbdə işlədiyiniz illərdə həm müəllim, həm də 

təhsil idarəcisi kimi təcrübə topladınız. 

Siz dərs deyəndə də, məktəb direktoru 

olanda da həmişə elmi yaradıcılığa həvəs göstə-

rir, müşahidələr əsasında ümumiləşdirmələr apa-

raraq mətbuatda çıxışlar edirdiniz. Elmi-pedaqoji 

tədqiqatlar aparmaq barədə düşünürdünüz. 

Niyyətin hara, mənzilin ora 
1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

İnstitutunun aspiranturaya qəbul elanını görəndə 

sevindiniz və bu müsabiqədə iştirak etməyi qar-

şıya məqsəd qoydunuz. Necə deyərlər, ―Niyyə-

tin hara, mənzilin ora‖. Qəbul imtahanlarını 

uğurla verib ―Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi‖ 

ixtisası üzrə əyani aspiranturaya qəbul olundu-

nuz. Akademik Hüseyn Əhmədovun rəhbərliyi 

altında ―Azərbaycan Sovet pedaqoji elminin in-

kişafı (1961-1981-ci illər) ‖ mövzusunda nami-

zədlik dissertasiyası üzərində işlədiniz. Vaxtın-

dan əvvəl müdafiə edərək pedaqoji elmlər nami-

zədi alimlik dərəcəsi aldınız. 2003-cü ildə isə 

―Azərbaycanda pedaqoji elmin inkişaf yolları 

(1920-1991-ci illər)‖ mövzusunda doktorluq 

dissertasiyası müdafiə etdiniz. Daha sonra 

doğma institutun divarları arasında addımbaad-

dım böyüdünüz, aspirantlıqdan elmlər doktoru, 

professor, elmi işçilikdən fakültə dekanı vəzifə-

sinə qədər yüksəldiniz. Ən başlıcası siravi müəl-

limlikdən hər kəsin çata bilmədiyi ―Əməkdar 

elm xadimi‖ kimi yüksək bir mərtəbəyə çatdı-

nız. Elmin enişli-yoxuşlu yollarında Azərbaycan 

pedaqoji elminin klassiklərindən olan akad. 

Hüseyn Əhmədovun məsləhətlərinə tapındınız. 

Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində təkrarolun-

maz bir cığır açdınız. Əvvəla, onu deyim ki, pe-

daqoji fikir tarixinin yaradıcısı kimi müəlliminiz 

akad. Hüseyn Əhmədovla elmi yaradıcılıq yolu-

nu birgə addımlayan yolçular oldunuz. Burada 

dünya filosofu Konfusinin belə bir fikri yadıma 

düşür: ―Müəllim və şagird birgə boy atır‖. Siz, 

doğrudan da, bir-birinizi zənginləşdirdiniz. 

Akad. Hüseyn Əhmədov sizin şəxsinizdə müasir 

dövrün ciddi bir pedaqogika, təhsil tarixçisinin 

boy atması ilə fəxr eləməyə başladı. Siz isə pe-

daqoji fikir tarixini yaradanlardan öyrənə-öyrə-

nə yeni ruhla pedaqoji fikir tarixçisinə çevrildi-

niz. Özünüz demişkən, akad. Hüseyn Əhmədov-

dan, digər klassiklərdən yaza-yaza yazmaq öy-

rəndiniz. Bu günə qədər həm pedaqogikanın nə-

zəri və praktik sahələri, həm məktəb və pedaqoji 

fikir tarixi, həm də təhsilin müxtəlif sahələri ilə 

bağlı ardıcıl tədqiqatlar apardınız, müəllimlərə, 

məktəblərə lazım ola bilən əsərlər yazdınız. 45 

monoqrafiya, kitab və kitabça, 34 tədris proqra-

mı, 200-dən çox elmi məqalə, 46 tezis, 140-dan 

artıq elmi-pedaqoji və publisistik qəzet yazısının 

müəllifi oldunuz.  

Pedaqoji fikir tarixinin yeni səhifələri 

Siz yaradıcılığa hələ tələbəlik illərindən 

başlamısınız. İlk məqalələriniz tərbiyə məsələlə-

rinə həsr olunsa da, 80-ci illərin sonuna doğru 

ardıcıl olaraq pedaqoji fikir tarixi ilə məşğul ol-

mağa başlamısınız. Xüsusilə Azərbaycan peda-

qoji elminin inkişaf tarixini tədqiqat obyektinə 

çevirmisiniz. Əslində siz bu problemlə bağlı 

―Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi-

nin tədqiqi‖ (1988), ―Azərbaycanda təlim nəzə-

riyyəsinin inkişaf tarixindən (1961-1980-cı il-

lər)‖ (1988), ―1961-1980-ci illərdə Azərbaycan 

pedaqoji elmində estetik tərbiyə nəzəriyyəsinin 

inkişafına dair‖ (1989), ―Azərbaycanda pedaqoji 

elmin inkişaf tarixindən‖ (1992), ―Azərbaycan-

da məktəbşünaslıq məsələlərinin tədqiqinə dair 

(1961-1980-ci illər)‖ (1999) ―Azərbaycanda pe-

daqoji elmlərin inkişaf tendensiyaları‖ (1994), 

―Azərbaycanda pedaqoji terminologiyanın inki-

şafı tarixindən‖(1997), ―Azərbaycanda pedaqoji 

elmin təşəkkülü, inkişafı və problemləri‖ 

(1998), ―Müasir dövrdə Azərbaycanda pedaqoji 

elm‖ (1998), ―XX əsrdə Azərbaycanda pedaqoji 

elmin inkişafı‖ (1999), ―Azərbaycanda pedaqoji 

elmin inkişaf yolları‖ (2003), ―Azərbaycan pe-

daqogikaşünaslığı‖ (2016) kimi əsərlərinizlə 

Azərbaycan pedaqoji fikir tarixinə yeni ab-hava 

gətirmisiniz. Bu əsərlərinizlə Azərbaycan peda-

qoji fikir tarixinin yeni səhifələrini yazmısınız. 

Heç təsadüfi deyil ki, 1998-ci ildə ―Azərbaycan-

da pedaqoji elm: təşəkkülü, inkişafı və problem-

ləri‖ monoqrafiyası nəşr olunarkən mərhum 
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prof. Nurəddin Kazımov bu əsəri ―pedaqogika 

elmində yeni hadisə‖ kimi dəyərləndirmişdi. 

Həqiqətən, bu fundamental tədqiqat əsərinizdə 

də Azərbaycan pedaqoji elminin aktuallığını 

itirməyən, öz əhəmiyyətini saxlayan nəzəri-me-

todoloji problemləri, şəxsiyyətin formalaşması, 

didaktikanın nəzəri və praktik məsələləri, tarixi-

pedaqoji irsin tədqiqi, pedaqoji elmin inkişafını 

şərtləndirən başlıca amillər, pedaqoji elmlərin 

inkişafında beynəlxalq əlaqələrin rolu, eləcə də 

müasir dövrdə Azərbaycanda pedaqoji elm kimi 

konseptual xarakterli məsələlər əhatə olunur. 

Bu əsər birmənalı şəkildə sizin bir peda-

qogika tarixçisi kimi tarixi mövzuda olan yanaş-

ma tərzinizi meydana qoyur. Bir müəllif olaraq 

tarixiliklə müasirlik arasında ədalətlə dayanırsı-

nız. Onlara müasir müstəvidə yanaşa bilirsiniz. 

Həmçinin oxucunu bu tarixi mövzuların sehrin-

də saxlamağı bacarırsınız. 

Sizin yaradıcılığınızda Şərq, Qərbi Avro-

pa və ABŞ-da təhsil-tərbiyə tarixinin araşdırıl-

masına həsr olunmuş tədqiqatlarınız xüsusi yer 

tutur və özünəməxsus cəhətləri ilə fərqlənir. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 2000-ci illərdə 

elmi yaradıcılığınızda dünya pedaqoji fikir tari-

xinə dair yazdığınız daha geniş miqyaslı əsərlər-

lə rastlaşırıq: ―Şərqdə pedaqogika tarixi‖(2002), 

―Qərbdə pedaqogika tarixi‖ (2003), ―Yeni döv-

rün pedaqogika tarixi‖(2004), ―Ən yeni dövrün 

pedaqogika tarixi‖ (2005). Biri-birinin ardınca 

nəşr olunan bu əsərlərdə dünyanın pedaqoji fikir 

yükünü daşıyan insanların portretlərini, onların 

yaşadığı dövrün xüsusiyyətlərini, eyni zamanda 

pedaqoji düşüncələri əlaqələndirən təhsil nəzə-

riyyələri və cərəyanlarını səciyyələndirmisiniz. 

Bütün bu tarixi-pedaqoji ornamentlərin müasir 

zamanla bağlılığını açıqlamısınız. Onlar bu gün 

sadəcə öyrənilməklə qalmır, həm də müasir pe-

daqoji düşüncəyə təsir etməklə onu qidalandırır.  

Siz dünya pedaqoji incilərini əhatə edən 

əsərlərinizin əsasında fundamental xarakterli 

―Pedaqogika tarixi‖(2006, 2011) dərsliyinizi 

yazmısınız. Bu kitab nəşr olunarkən mütəxəssis-

lər zəngin tematikasına və əhatəli məzmununa 

görə onu sizin yaradıcılığınızın şah əsəri kimi 

qiymətləndirmişlər. Akademik Hüseyn Əhmə-

dov belə bir əsərin yazılmasını igidlik hesab et-

mişdir. Prof. Əjdər Ağayev isə bu əsərə görə 

sizi mükəmməl pedaqogika tarixçisi adlandıra-

raq klassik pedaqoqlara sadiq qaldığınızı, müa-

sirlik düşüncəsi ilə onları inkişaf etdirdiyinizi və 

sanballı bir elmi mövqe sərgilədiyinizi xüsusi 

olaraq dəyərləndirmişdir. 

Azərbaycanın zəngin milli məktəb və peda-

qoji fikir tarixi vardır. Orada insanlıq, onun inkişafı 

üçün nəyi desən, tapmaq mümkündür. Dediyiniz 

kimi, tarix özünün müasirliyi ilə canlıdır. Doğrudan 

da, pedaqoji fikir tariximizdə müasirliyi ilə diqqəti 

cəlb edən faktlara hər an rast gəlmək mümkündür. 

Siz bir tədqiqatçı kimi bu həqiqəti daha aydın görə 

bilmisiniz. Ona görə də N.Gəncəvi, M.V.Vidadi, 

M.P.Vaqif, Q.B.Zakir, M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Y.Seyi-

dov, M.M.Mehdizadə, M.Ə.Muradxanov, B.B.Ko-

marovski, Xəlil Fikrət, A.Q. Rzayev, Ə.Ş. Həşi-

mov, H.M.Əhmədov, Ə. A.Ağayev, Y. R.Talıbov, 

Ə.S. Tağıyev kimi şəxsiyyətlərin pedaqoji fikir və 

düşüncələrini tədqiqat obyektinə çevirmisiniz, on-

lara kitablar, məqalələr həsr etmisiniz. Bütün bu 

tədqiqatların nəticəsi olaraq pedaqoji fikir tarixinə 

dair biblioqrafiyalar hazırlayıb çap etdirmisiniz. 

Müasir ruhlu pedaqogikanın müəllifi 

Hörmətli Fərrux müəllim, siz tarixə, tarixi 

hadisələrə yalnız bir tarixçi kimi deyil, həm də 

müasir dünyanın gözü ilə baxırsınız. Yeniliklərə, 

pedaqoji innovasiyalara fəal və yaradıcı münasibət 

bəsləyirsiniz. Təhsil islahatının ilk illərindəki mü-

zakirələri və orada etdiyiniz konseptual çıxışları 

yaxşı xatırlayıram. O vaxt yeni kurikulumların ha-

zırlanmasına başlayarkən ümumi pedaqoji prinsip-

lər məhz sizin təklifləriniz əsasında müəyyənləşdi-

rildi. Sonralar ali təhsil sistemində ilk kurikulum 

nümunəsi - ―Pedaqogika fənn kurikulumu‖ sizin 

elmi rəhbərliyiniz və təşkilatçılığınızla yazıldı. 

Siz pedaqoji elmə tərbiyə nəzəriyyəsinə 

dair yazılarınızla gəlmisiniz. Və bütöv elmi ya-

radıcılığınızda pedaqogika nəzəriyyəsi ilə məş-

ğulluğunuzu ardıcıl olaraq bu gün də davam et-

dirirsiniz. 40 ilə yaxın yaradıcılıq dövründə bir 

müəllim kimi ali məktəb auditoriyalarında peda-

qoji fikir tarixi ilə yanaşı, həm də pedaqogika 

fənnindən mühazirələr oxumusunuz. Eyni za-

manda təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi ilə bağlı 

araşdırmalar aparmısınız. Kitablar, məqalələr 

yazmısınız. Bu gün ―Təlimdə geridə qalan şa-

girdlərlə müəllimin işinin məzmunu‖(1993), 

―Bəzi pedaqoji anlayışların şərhinə dair ―(1997), 

―Təhsilin humanistləşdirilməsi və yeni pedaqoji 

təfəkkür‖(2000), ―Pedaqoji texnologiyalar‖ 

(2001), ‖Yeni təlim texnologiyaları‖ 

(2003),‖Təhsildə beynəlxalq əlaqələr‖(2005), 
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―Azərbaycanda ümumi təhsilin məqsəd və vəzi-

fələri‖(2005), ‖Distant təlim texnologiyala-

rı‖(2012),‖Təlim prosesinin amilləri‖(2013) və 

s. bu kimi müasirlik ruhu ilə zəngin olan əsərləri-

niz sizi cəmiyyətə, xüsusilə pedaqoji ictimaiyyətə 

pedaqogika nəzəriyyəçisi kimi tanıtdırmışdır. 

 Hazırda ali məktəblərimizdə sizin ―Pedaqo-

gika: Yeni kurs‖ (2002, 2007, 2010) , ―Ali məktəb 

pedaqogikası‖ (2007) dərsliklərinizdən istifadə 

olunmaqdadır. Onlara müasir pedaqogikanın 

nümunələri kimi istinad edilir. Çünki bu kitabların 

hər birində müasir məktəbdə gedən dəyişikliklərin 

xüsusiyyətləri, şagird, tələbə və müəllimlərin 

fəaliyyətləri, təhsilin məzmun və texnologiyaların-

da, qiymətləndirmə sistemində olan yeniliklər öz 

əksini tapmışdır. Onlar sizi müasir ruhlu pedaq-

ogikanın müəllifi kimi tanıtmaqdadır. 

Xarici ölkələrdə nəĢr olunan əsərlərin 

müəllifi. 

Sizin milli zəmində yazılan və azərbaycançı-

lıq məfkurəsini zənginləşdirən bütün əsərləriniz 

Azərbaycan pedaqoji elminə böyük töhfədir. Onlar 

təkcə Bakıda deyil, Moskva, Səmərqənd, 

Ceboksarı, Tehran, Təbriz, İstanbul, Astana, Sankt-

Peterburq və Tiflis şəhərlərinin nüfuzlu 

jurnallarında və elmi məcmuələrində Azərbaycan, 

rus, türk, özbək dillərində çap edilmişdir. Rusiya 

Təhsil Akademiyası 2000-ci ildə sizin akad. 

Hüseyn Əhmədovla birgə yazdığınız ―Müasir dövr-

də Azərbaycanda təhsilin inkişafının əsas istiqa-

mətləri‖ əsərinizi nəşr etmişdir. İlk pedaqoq alimsi-

niz ki, ―Pedaqoji (təlim və tərbiyə) tarixi Şərqdə‖ 

(Tehran, ―Xorşidafərin‖ nəşriyyatı, 2010, 377 s.) 

adlı kitabınız İran İslam Respublikasında çap olun-

muşdur.  

Biblioqrafiyalar, salnamələr müəllifi 

 Hörmətli Fərrux müəllim, sizin yaradıcı-

lığınızda pedaqoji elmin cəfakeş hesab etdiyiniz 

nümayəndələrinə böyük bir ehtiramın olduğu 

aydın görünür. Siz bu münasibəti tərtib etdiyiniz 

biblioqrafiyalarda, yazmış olduğunuz bioqrafik 

xarakterli salnamələrdə aydın ifadə etmisiniz. Bu 

gün akad. Hüseyn Əhmədovun, prof. Yəhya Kəri-

movun, Yan Amos Komenskinin əsərlərini tərtib 

etdiyiniz kitablardan, həmçinin akad. Hüseyn Əh-

mədov, prof. Əmrulla Paşayev, dos. Əyyub Tağı-

yev, dos. Tapdıq Məmmədov və başqaları haqqın-

da məlumatları onlar haqqında yazdığınız mono-

qrafik araşdırmalardan oxumaq mümkündür.  

Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı sahəsində 

xidmətlər 

Sizin elmi fəaliyyətinizin bir istiqamətini də 

elmi kadr hazırlığı təşkil edir. Bu vaxta qədər 3 

elmlər, 21 pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoruna elmi 

dərəcə almaq üçün opponentlik etmisiniz. Müdafiə 

edərək alimlik dərəcəsi alan 20 doktorantın elmi 

rəhbəri olmusunuz. Müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın dissertasi-

ya şuralarında sədr müavini, üzv olmusunuz. Sədr-

lik etdiyiniz dissertasiya şuralarının iclaslarında 18 

elmlər doktoru, 146 fəlsəfə doktoru dissertasiya 

müdafiə etmişdir.  

Mükafatlar, təltiflər 

Sizin böyük yaradıcılıq fəaliyyətiniz həmişə 

təltiflərlə qarşılanıb. Azərbaycan Jurnalistlər 

Birliyinin üzvü, akademik Mehdi Mehdizadə, 

―Gənc alimlər‖ və ―Qızıl qələm‖ mükafatları la-

ureatları olmusunuz. ―Avropa Nəşr Mətbu evi‖ 

komissiyasının qərarı ilə ―Ən yaxşı vətənpərvər 

tədqiqatçı alim‖ qızıl medalı (2009), Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirliyinin kollegiyasının 

qərarı ilə ―Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl 

təhsil işçisi‖ (2010) döş nişanı ilə təltif edilmisiniz. 

―Vektor‖ Beynəlxalq Elmi Mərkəzi Mükafat 

Komissiyasının qərarı ilə ―XXI əsr Azərbaycan 

ziyalıları‖, ADPU-da ―İlin müəllimi‖ (2007), ―İlin 

alimi‖ (2011, 2013, 2015) müsabiqələrinin qalibi 

olmusuz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2006-cı ildə ―Tərəqqi 

medalı‖na, 2012-ci ildə isə ―Əməkdar elm xadimi‖ 

fəxri adına layiq görülmüsünüz.  

Hörmətli Fərrux Abbas oğlu Rüstəmov! 

Bu gün bir pedaqoq, müəllim, təhsil təşki-

latçısı olaraq sizin ən böyük mükafatınız həm də 

tələbələrinizin, təhsildə tərəfdaş olan valideynlə-

rin, vətəndaşlıq missiyasını həyata keçirən peda-

qoji ictimaiyyətin hər bir üzvünün hörmət və mə-

həbbətidir. Qoy bu hörmət və məhəbbət dolu mü-

kafat və təltiflər həmişə sizinlə olsun! 60 illik bir 

alim ömrünün uğurları kimi sizə sevinc bəxş etsin! 

60 illik yubileyiniz mübarək! 

Hörmətlə, Ənvər Abbasov, 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun direktor müavini, 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Əməkdar müəllim 
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 İyirminci yüzilliyin ortalarından başlaya-

raq Azərbaycan riyaziyyat elminin və riyaziyya-

tın tədrisi metodikası elminin bir sıra sahələri 

inkişaf edərək formalaşmış və elmi sistemə sa-

lınmışdır. Azərbaycanda bu elmlərin müəyyən 

sahələrinin inkişafında tanınmış görkəmli alim-

pedaqoqlardan biri də Azərbaycan Texniki Uni-

versitetinin Texnoloji transfer şöbəsinin müdir 

müavini, Mühəndis riyaziyyatı kafedrasının pro-

fessoru, Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının 

müxbir üzvü, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, 

3-cü dərəcəli ―Əmək‖ ordenli, professor Müda-

fiə Cəmil oğlu Mahmudovdur.  

Bioqrafik göstəriciləri cəhətdən 17 ok-

tyabr 2020-ci ildə professor Müdafiə Mahmudo-

vun anadan olmasının 75-ci ildönümü idi, lakin 

o, yubileyini nə iş yoldaşları, nə dostları, nə qo-

humları və nə də ailəsi ilə qeyd etmədi. Ad günü 

ilə maraqlananlara, təbrik edənlərə bir cavabı 

oldu: ad günü, yubileyi istənilən vaxt keçirmək 

mümkündür. İndi ölkəmizdə Vətən müharibəsi 

gedir, hər gün şəhid və qazilərimiz olur, onlar 

barədə eşidəndə, televiziya ekranlarında görən-

də gözlərimdən yaş axır, mənə çox təsir edir. 

Müdafiə müəllim xoşbəxt insandır, çünki 

o, bütün fəaliyyəti dövründə qəlbini, zəkasını, 

sözünü, əməlini xalqımızın və Vətən övladları-

nın maariflənməsinə, onların dünyagörüşünün 

və məntiqi təfəkkürünün inkişafına həsr edib və 

həsr edir. Onun xeyirxah və faydalı əməlləri 

gənclərə örnəkdir. O, tələbələrin ən çətin anla-

rında onlara mənəvi dayaq durur, problemləri-

nin həllində yol göstərir. 

Müdafiə müəllim gənclik dövründəki tü-

kənməz enerjisini indi də saxlayır. Xoşbəxt o 

adamdır ki, həyatda böyük hadisələrlə qarşılaş-

dıqda sağlam düşüncə ilə problemi aradan qal-

dırmağın yollarını tapır, özünü çaşdırmır. İnsan 

öz işindən zövq alırsa, onda dayanmadan onu 

davam etdirməlidir. Bu baxımdan professor Mü-

dafiə Mahmudov təcrübəli, dünyagörmüş, işin 

əvvəlini, sonunu bilən, keçmişi, gələcəyi düşü-

nən bir alim-pedaqoqdur. Onun mütəmadi ola-

raq dövlət mətbuatında dərc olunan məqalələri, 

təhsilimizin inkişafında rolu olan, əhəmiyyət 

kəsb edən monoqrafiyaları, kitabları həmişə 

oxucular tərəfindən dəyərləndirilib. 

Müdafiə müəllim indiki AMEA-nın həqiqi 

üzvü F. Maksudovun və AMEA-nın müxbir 

üzvü M. Cavadovun rəhbərliyi ilə 1977-ci ildə 

―Nazik silindrdə və sonsuz layda xətti elliptik 

tənliklər üçün bəzi sərhəd məsələlərinin həllinin 

asimptotikası‖ mövzusunda namizədlik disserta-

siyası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri 

namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülüb. 2009-

cu ildə isə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univer-

sitetində böyük müvəffəqiyyətlə ―Ali texniki 

məktəblərdə riyaziyyat kursunun nəzəri və prak-

tik istiqamətlərdə tədrisinin təkmilləşdirilməsi 

yolları və vasitələri‖ (riyaziyyatın tədrisi meto-
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dikası ixtisası üzrə) mövzusunda doktorluq dis-

sertasiyası müdafiə edərək pedaqogika üzrə 

elmlər doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülüb. 

Müdafiə müəllim fitri istedada, yüksək 

mədəniyyətə, özünə və başqalarına sağlam tə-

ləbkarlığa, möhkəm iradəyə, təvazökarlığa, sa-

dəliyə, səmimiyyətə malik insandır. Bu, adamda 

qibtə oyadır. M.C. Mahmudov qazandığı uğur-

lara görə Naxçıvan şəhər orta məktəb müəllim-

lərindən Yavuz Axundova, İzzət Maksudova, 

Abbas Abbasova, Qadir Məmmədova, Yaqub 

Seyidova, Musa Axundova, Aqil Yusifzadəyə, 

İbrahim Mollayevə, Arif Əliyevə, Müzəffər Nə-

sirliyə və Ağalar Qurbanova; ADPU-nun müəl-

limlərindən - Bəhrəm Yusifzadəyə, Əsəd İbrahi-

mova, Qardaşxan Orucova, Əsab Quliyeva, 

Əmrxan Babayevə, Maksud Cavadova, Həşim 

Ağayevə, Nazim Abbasova, Musa Əzimova və 

Hüseyn Əhmədova minnətdardır.  

 Allah dünyasını dəyişənlərin qəbrini 

nurla doldursun!  

 Müdafiə Mahmudov 1981-1989-cu il ta-

rixlərində indiki AMEA-nın Riyaziyyat və Me-

xanika İnstitutunda baş elmi işçi, 1989-2006-cı 

il tarixlərində Azərbaycan Texniki Universiteti-

nin riyaziyyat kafedrasında dosent vəzifəsində 

işləmiş, qısa müddətdə kafedra müdirinin müa-

vini və elmi-metodik şuranın sədri vəzifələrində 

çalışmışdır. Həmin illərdə o, bakalavriat təhsil 

pilləsi üçün 3 cildlik dərs vəsaitləri hazırlamış, 

Odessa, Tombov, Zəncan, Moskva və digər yer-

lərdə keçirilən elmi konfranslarda məruzələrlə 

çıxış etmişdir. 

Müdafiə müəllim Moskva, Kiyev, Alma-

Ata şəhərlərində tez-tez elmi məzuniyyətlərdə 

olur, elmi-tədqiqat işi üçün qiymətli materiallar 

toplayırdı. O, heç kimin köməyindən istifadə 

etmək istəmir, hər çətinliyə qatlaşaraq lazımlı 

nəticələrə nail olduqda bundan zövq alaraq yor-

ğunluğunu unudurdu.  

M.C. Mahmudov əsl türk oğlu kimi vətə-

nini, xalqını, millətini sevir. Məhz buna görə də 

2017-ci ildə onun ―Zəngəzur tarixində Şıxlar: 

dünən və bu gün‖ böyük həcmli kitabı işıq üzü 

görmüşdür.  

Müdafiə müəllim tükənməz enerjiyə ma-

likdir. Onun dövlət mətbuatında çıxan məqalələ-

ri hamı tərəfindən sevilərək qarşılanır. 2008-ci 

ildə çap olunmuş ―Bolonya prosesi və Azərbay-

can‖ adlı monoqrafiyası diqqətəlayiqdir. Res-

publikamızda ilk dəfə Bolonya prosesinə belə 

əhatəli yanaşılmışdır. Hazırda həmin monoqrafi-

ya pedaqoji ictimaiyyətin stolüstü kitabıdır.  

Ali təhsildə innovasiya və modernləşməyə 

aid Müdafiə müəllimin məqalələri ölkəmizin 

təhsil sferasında işləyən həmkarları tərəfindən 

böyük maraqla qarşılanır. 

 2013-cü ildə Müdafiə müəllim elmi fəa-

liyyətini Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

Problemləri İnstitutu (hazırda Təhsil İnstitutu) 

ilə bağladı. Müsabiqə yolu ilə institutun Ali və 

orta ixtisas təhsili şöbəsinə baş elmi işçi seçildi. 

Bir müddət sonra institutun Müəllim hazırlığı 

kurikulumu şöbəsinə müdir vəzifəsinə təyin 

edildi.  

Müdafiə müəllim xeyirxah, sadə, təvazö-

kar, yüksək insani keyfiyyətləri özündə birləşdi-

rən bir şəxs olmaqla yanaşı, həm də alın təri ilə 

yaşayan əməksevər alim-müəllimdir. ARTPİ-də 

işlədiyi vaxtlarda onun ―Təhsilin modernləşmə-

sinin aktual problemləri‖ və ―Dünyada təhsil 

sistemləri‖ monoqrafiyaları işıq üzü gördü. 

Müəllim hazırlığı kurikulumu və Azərbay-

can təhsil sistemində internaturanın tətbiqi mə-

sələlərinə həsr olunmuş məqalələri respublika-

nın təhsil ocaqlarında geniş müzakirələrə səbəb 

oldu və bəyənildi.  

Müdafiə Mahmudov Azərbaycan Respub-

likasının Təhsil Problemləri İnstitutunda (hazır-

da ARTİ) və Azərbaycan Texniki Universitetin-

də keçirilən beynəlxalq konfranslarda dəfələrlə 

bölmə sədri olmuşdur. 

2017-2019-cu illərdə Azərbaycan Respub-

likası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komis-

siyasının fəlsəfə, pedaqogika və psixologiya 

elmləri üzrə ekspert şurasının üzvü olmuşdur. 

Hazırda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun nəz-

dində fəaliyyət göstərən doktorluq üzrə disserta-

siya şurasının üzvüdür.  

Müdafiə müəllimin elmi-tədqiqat işlərinin 

nəticələri onun 220-dən çox elmi əsərində, o 

cümlədən 25-dən çoxu xarici nəşrlərdə öz əksini 

tapmışdır. O, 15 dərs vəsaitinin, 10 monoqrafiya 

və AzTU üçün hazırlanmış 9 fənn proqramının 

müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə elmlər doktoru, 

fəlsəfə doktoru və magistr elmi dərəcəsinə 

malik olanlar var. Hazırda elmi məsləhətçiliyi 

ilə 3 nəfər elmlər doktoru proqramı, elmi rəh-

bərliyi 3 nəfər fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 

dissertasiyası üzərində işləyir. 
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Elmi işlə yanaşı tədris prosesi, tələbələrlə 

ünsiyyət, bilik və bacarığını, tədqiqatlarının nə-

ticələrini auditoriyada bölüşmək istəyi Müdafiə 

müəllimi narahat edirdi. Saathesabı, yarımştat 

deyil, tam ştatda universitetdə mühazirələr apar-

maq arzusunda idi. Odur ki, Azərbaycan Texni-

ki Universitetin sabiq rektoru, professor Havar 

Məmmədova fikrini bildirdi. Müraciəti çox sə-

mimi qarşılandı. Rektor dedi: ―Uzun müddət 

universitetimizin təcrübəli və nüfuzlu müəllimi 

olmusunuz. Sizin kimi müəllimlərə ehtiyacımız 

var‖.  

2015-ci ildə Azərbaycan Texniki Univer-

sitetində tam ştatla fəaliyyətə başlayan Müdafiə 

müəllim, bir il sonra riyaziyyat kafedrasına 

müdir təyin edildi. Kafedranın işi canlandı. Au-

dutoriyanı bacarıqla, pedaqoji ustalıqla idarə 

edən, müəllim-tələbə münasibətlərini yüksək sə-

viyyədə quran, nəzəri və metodik hazırlığı ilə 

seçilən Müdafiə müəllim tez bir zamanda kafed-

ra üzvlərinin, universitetin pedaqoji kollektivi-

nin və tələbələrin hörmətini qazandı.  

Ali texniki məktəblər yazdığı ―Riyaziyya-

tın tədrisi metodikası‖ monoqrafiyası respubli-

kada ilk əsər idi. Bakalavriat və magistratura 

pillələri üçün nəzəri və praktik istiqamətdə ―Ri-

yaziyyat‖ dərs vəsaitləri qələmə aldı. 

 Müdafiə müəllim kafedranın elmi-peda-

qoji həyatında yaxından iştirak etməklə, təhsilin 

bakalavriat və magistratura pillələrində yüksək 

səviyyəli mühazirə və məşğələ dərslərini apa-

rmaqla, öz pedaqoji ustalığını daim təkmilləş-

dirməklə yanaşı, mütəmadi olaraq elmi fəaliy-

yətlə də məşğul olur. O, Azərbaycan Respubli-

kasının Təhsil İnstitutunda nəşr olunan ―Elmi 

əsərlər‖in redaksiya heyətinin üzvüdür.  

Müdafiə Mahmudov ömür boyu müəllim 

titulunu şərəflə, vicdanla, namusla çiyinlərində 

daşıyan əməksevər bir alim-müəllimdir. Şərəfli 

alim-pedaqoq ömrü yaşayır. Müəllimlərin müəl-

limidir. Onun 2015-ci ilin oktyabrında ―Müəl-

lim hazırlığı kurikulumu‖ mövzusunda ATİ-da 

keçirilən təqdimatı respublika alim-pedaqoqları 

tərəfindən təqdir olunmuşdur. 

Uğurlara imza atmaq üçün təkcə bilik, ba-

carıq kifayət deyil, həm də böyük şəxsiyyətli 

insan olmaq lazımdır. Ailəyə uşaqlara, insanla-

ra, gördüyün işə, ümumiyyətlə, hər şeyə olan 

böyük sevgi insana ruh verir və yaşadır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin 30 dekabr 2020-ci il tarixli sə-

rəncamı ilə Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu 3-

cü dərəcəli ―Əmək ordeni‖ ilə təltif olunmuşdur. 

Əməksevərliyi, işgüzarlığı, bacarığı ilə se-

çilən, öz işi ilə zövq alan yorulmaz alim-peda-

qoq, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor 

Müdafiə Cəmil oğlu Mahmudovun 75 yaşı 

tamam oldu. Bu münasibətlə onu ürəkdən təbrik 

edirik, professora can sağlığı, ən xoş arzular və 

elmi-pedaqoji fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq!!!  

 
Akif Abbasov 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, 

professor, Əməkdar müəllim,  

 

Nizami ġıxəliyev 

Azərbaycan Texniki Universitetinin fəxri professoru, 

Əməkdar müəllim  
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Professor Müseyib Ġbrahim oğlu Ġlyasov - 70 

ZĠYALI NƏSLĠN LAYĠQLĠ NÜMAYƏNDƏSĠ 

Müasirimiz, dövrümüzün tanınmış ziyalı-

sı, pedaqoq-alim, pedaqoji elita tərəfidən böyük 

hörmətlə qarşılanan, tələbələr tərəfindən sevilən 

müəllim, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, pro-

fessor İlyasov Müseyib İbrahim oğlu 1951-ci il 

fevral ayının 11-də Azərbaycanın dilbər güşələ-

rindən olan Laçın rayonunun Oğuldərə kəndində 

müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Atası İbra-

him İlyasov ömrünün 50 ildən çoxunu (1925-

1970-ci illərdə) gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə 

həsr etmiş və əsl xalq müəllimi kimi xalqın hör-

mət və məhəbbətini qazanmışdır. Oğuldərə kən-

dinin böyük bir ziyalı dəstəsinin yetişməsində 

onun mühüm xidmətləri olmuşdur.  

Babası Müseyib İlyasov məşhur Qori mü-

əllimlər seminariyasının məzunlarından olub, 

XX əsrin əvvəllərində respublikamızda insanla-

rın maariflənməsində, təhsil almasında və təhsi-

lin inkişafında böyük əməyi olmuşdur. 

Sonralar babasının və atasının şərəfli peşə 

yolunu davam etdirəcək M. İlyasov 1957-ci ildə 

Oğuldərə kənd ibtidai məktəbinin (Oğuldərə 

məktəbi 1960-cı ildə 8 illik məktəbə, 1972–ci 

ildə isə orta məktəbə çevrilmişdir) birinci sinfi-

nə getmiş, 1965-ci ildə 8-ci sinfi ―əla‖ qiymət-

lərlə bitirərək Laçın şəhər orta məktəbinin 9-cu 

sinfinə qəbul edilmiş və 1967-ci ildə orta məktə-

bi bitirmişdir.  

Müseyib ailə ənənələrinə sadiq qalaraq elə 

həmin il sənədlərini H. Zərdabi adına Kirovabad 

Dövlət Pedaqoji İnstitutuna (indiki Gədcə 

Dövlət Universitetinə) verərək ibtidai təhsil pe-

daqogikası və metodikası fakültəsinə qəbul 

olunmuşdur.  

Tələbəlik illərində özünün çalışqanlığı, 

yaxşı oxuması, fəallığı və ictimai işlərdə yaxın-

dan iştirakı ilə müəllim və tələbələrin hörmət və 

rəğbətini qazanmışdır.  

 M. İlyasov təyinatla Laçın rayonuna 

göndərilmiş və 1971-ci ilin avqustunda ilk təhsil 

aldığı Oğuldərə kənd 8 illik məktəbinə müəllim 

təyin olunmuşdur. Hələ təcrübəsiz olmasına 

baxmayaraq elə sentyabr ayından məktəbə 

təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini təyin 

edilmişdir. O, ilk günlərdən özünü savadlı, ba-

carıqlı, peşəsini sevən gənc müəllim kimi gös-

tərmiş, şagirdlərin, valideynlərin və özünün mü-

əllimləri olan pedaqoji kollektivin hörmət və 

rəğbətini qazanmışdır. 

M.İ. İlyasov 1972-ci ilin may ayında həqi-

qi hərbi xidmətə çağırılmış, zabit hazırlayan 

kursa göndərilmiş və hərbi xidməti ehtiyat zabit 

(leytenant) kimi başa vurmuşdur. 1973-cü ilin 

sentyabr ayında yenidən Laçın rayonunun Oğul-

dərə kənd orta məktəbində müəllim kimi fəaliy-

yətini davam etdirmişdir.  

Müseyib hələ orta məktəbdə müəllim işlədiyi 

dövrdə təlim-tərbiyənin aktual problemləri ilə 

maraqlanmış, bunlarla bağlı rayonda çıxan ―Laçın‖ 

qəzetində müxtəlif məqalələrlə çıxış etmişdir. 

Müseyib müəllim 1976-cı ilin sentyabr 

ayında yenidən işlədiyi Oğuldərə kənd orta 

məktəbinə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor 

müavini təyin edilmiş, özünün bacarığı, işgüzar-

lığı və təşkilatçılığı ilə məktəbdə təlim-tərbiyə 
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işlərinin yüksək səviyyədə qurulmasına çalış-

mışdır. M.İ. İlyasovun fəaliyyəti rayon Maarif 

Şöbəsinin rəhbərliyinin diqqətini cəlb edtmiş, 

onun qabaqcıl iş təcrübəsinin rayonda yayılması 

məsləhət bilinmişdir. 

Pedaqogika elminə olan marağı Müseyib 

müəllimi 1977-ci ilin payızında V.İ .Lenin adına 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun aspi-

ranturasına gətirmişdir. Azərbaycanın görkəmli 

alimi, professor Hüseyn Əhmədovun elmi rəh-

bərliyi ilə ―Kənd məktəblərarası tədris istehsalat 

kombinatlarında şagirdlərin peşəyönümünün pe-

daqoji əsasları‖ mövzusunda namizədlik disser-

tasiyası üzərində işləməyə başlamışdır. 

M.İ. İlyasov 1980-ci ilin sonunda aspiran-

turanı müvəffəqiyyətlə bitirmiş və respublika 

Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin təyinatı 

ilə aspirantı olduğu ümumi pedaqogika kafedra-

sına müəllim təyin edilmişdir. 1987-ci ildə mü-

vəffəqiyyətlə namizədlik dissertasiyası müdafiə 

etmişdir.  

Pedaqoq alimlərdən elmi rəhbəri, profes-

sor H.M.Əhmədov, rəsmi opponentlər – SSRİ 

Pedaqoji Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 

professor V.A. Polyakov, pedaqoji elmlər nami-

zədi, dosent S. Orucov, Düşənbə Pedaqoji İnsti-

tutunun pedaqogika kafedrasının müdiri, profes-

sor İ.O. Obidov, A.S. Puşkin adına Tbilisi Peda-

qoji İnstitutunun pedaqogika kafedrasının müdi-

ri, professor V. Qaqua, həmin kafedranın dosen-

ti, pedaqoji elmlər namizədi Ə.X. Paşayev, Xan-

kəndi Pedaqoji İnstitutunun pedaqogika kafed-

rasının dosenti S.M. Zeynalov və başqaları M.İ. 

İlyasovun tədqiqatı haqqında müsbət fikirlər 

söyləmiş və onu yüksək qiymətləndirmişlər. 

Müseyib müəllim 1989-cu ildə pedaqogi-

ka kafedrasına baş müəllim, 1991-ci ildə isə do-

sent vəzifələrinə seçilmişdir. O, 1989-1995–ci 

illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universite-

tinin kimya-biologiya fakültəsində ictimai əsas-

larla dekan müavini vəzifəsində işləmişdir. 

M.İ. İlyasov 1982-1984–cü illərdə üç dəfə 

- hər biri 10 gün olmaqla Ümumittifaq Komso-

mol Təşkilatı Mərkəzi Komitəsinin, SSRİ Maa-

rif Nazirliyinin və SSRİ Pedaqoji Elmlər Aka-

demiyasının Rusiyanın Yaroslav vilayətinin 

Rostov-Velikiy və Zveniqorod şəhərlərində 

təşkil etdikləri ―Gənc alimlər və mütəxəssislər 

məktəbi‖nin iştirakçısı olmuşdur.  

1984-1995–ci illərdə respublika televizi-

yasında ayda bir dəfə efirə çıxan ‖İstehsalatın 

əsasları. Peşə seçmə‖ adlı televiziya tədris proq-

ramının daimi aparıcısı olmuş, peşəseçmənin 

əsaslarına dair maraqlı verilişlər aparmışdır. 

1980-1990-cı illərdə respublika ―Bilik‖ cəmiy-

yətinin xətti ilə respublikamızın müxtəlif bölgə-

lərində pedaqoji mövzularda mühazirələr oxu-

muş, əhali arasında pedaqoji biliklərin yayılma-

sında fəal iştirak etmişdir. 

 M.İ. İlyasov 1997-1998-ci illərdə Azər-

baycan Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitu-

tunda fəaliyyət göstərən pedaqogika üzrə ixti-

saslaşmış müdafiə şurasının üzvü olmuşdur. Bir 

neçə nəfər dissertantın rəsmi opponenti, onlarca 

dissertasiyalarn rəsmi rəyçisi olmuşdur. 2007-

2010-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetdə fəaliyyət göstərən pedaqoji elmlər 

üzrə ixtisaslaşmış müdafiə şurasının elmi semi-

narının üzvü, 2010-2012-ci illərdə Azərbaycan 

Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası-

nın ―Fəlsəfə, pedaqogika, psixologiya və ilahiy-

yat‖ komissiyasının Ekspert Şurasının elmi kati-

bi olmuş, 2013-2015- cu illərdə isə Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetdə fəaliyyət göstə-

rən pedaqoji elmlər üzrə ixtisaslaşmış müdafiə 

şurasının elmi seminarının sədri olmuşdur. Ha-

zırda Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attes-

tasiya Komissiyasının filologiya və pedaqogika 

ixtisasları üzrə Ekspert Şurasının üzvüdür.  

 M.İ. İlyasov 1992-1997-ci illərdə N. Tusi 

adına ADPU-nun elmi əsərlər məcmuəsi olan 

―Pedaqoji Universitet Xəbərləri‖nin ―Pedaqoji-

psixoloji elmlər seriyası‖nın, 2007-2010-cu il-

lərdə isə Azərbaycan ―Beynəlxalq Universitet 

Xəbərləri‖nin ―Pedaqoji-psixoloji elmlər seriya-

sı‖nın məsul katibi olmuşdur. 2016-cı ildən 

ADPU-nun elmi əsərləri olan ―Pedaqoji Univer-

sitetin Xəbərləri‖ elmi jurnalının ―Humanitar, 

ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası‖nın 

redaktor müavinidir. Həmçinin bir sıra nüfuzlu 

pedaqoji nəşrlərin redaksiya heyətinin üzvüdür. 

Müseyib İlyasov Səmərqənd (1988), Tbi-

lisi (1997), Bakı (2007-2021), Naxçıvan (2015, 

2016) və Moskva (2011), Ankara (2020) şəhər-

lərində bir sıra beynəlxalq, həmçinin bir çox 

respublika (Bakı: 1978–1921–ci illər) elmi-

praktik konfranslarının iştirakçısı olmuşdur. 

O, 2011-ci ilin fevralında Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetində pedaqogika 
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üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 

―Şagirdlərin peşə seç-məyə hazırlanmasının pe-

daqoji əsasları‖ mövzusunda doktorluq disserta-

siyası müdafiə etmişdir.. 

M.İ. İlyasovun tədqiqatları pedaqogika el-

minin bir çox sahələrini əhatə edir. Ən cox və 

sistemli tədqiq etdiyi sahə isə şagirdlərin peşə 

seçməyə hazırlanması problemidir. O, bir çox 

elmi əsərlərin – ―Şagirdlərin peşə seçməyə ha-

zırlanmasının pedaqoji əsasları‖ (Bakı: Elm, 

2005), ―Şagirdlərin peşə seçməyə hazırlanması‖ 

(Bakı: Elm, 2009), ―Müəllim peşəkarlığı və pe-

daqoji səriştəliliyin müasir problemləri‖ (Bakı: 

Elm və təhsil, 2018) monoqrafiyalarının, ―Mək-

təbdə peşəyönümü işinin sistemi‖ (Baki: ADPU, 

1990), ―Yuxarı sinif şagirdlərinin vətəndaşlıq 

tərbiyəsi‖ (Bakı: Təhsil, 2003) və ―Peşəyönü-

mün əsasları‖ (Bakı: Mütərcim, 2011), ―Müəlli-

min pedaqoji ustalığı‖ (Bakı: Elm və təhsil, 

2013) adlı dərs vəsaitlərinin, 200-dən çox elmi-

pedaqoji və publisistlik məqalələrin, 35 tədris 

proqramının və 10 metodik göstərişin müəllifi, 

10 kitabın, onlarla tədris proqramının redaktoru 

və 6 kitabın tərtibçisidir. M. İlyasovun məqalə-

ləri Bakıda, Moskvada, Səmərqənddə, Tbilisidə, 

Kiyevdə, Kirovoqradda, Samarada, Tolyattidə, 

Ankarada bir sıra nüfuzlu jurnallarda çap olun-

muşdur. 

M.İ. İlyasov 2017-ci ildə professor elmi 

adı almışdır. 

O, tələbələri tərəfindən sevilən yaxşı mü-

əllim, pedaqoqdur. Fəal təlim və kuriklum üzrə 

təlimçi kimi respublika Təhsil Nazirliyi və 

UNİSEF-in birgə təşkil etdiyi treninqlərdə orta 

və ali məktəb müəllimləri üçün fəal təlim və ku-

riklum üzrə təlimlər aparmışdır. M.İ. İlyasov 

DİM-nin ekspertidir. 

M.I.İlyasov 2012-ci ildə respublika Təhsil 

Nazirliyinin ―Azərbaycan Respublikası Qabaq-

cıl təhsil İşçisi‖ döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. 

2013-cü ildən ADPU-nun Məktəbəqədər təhsi-

lin pedaqogikası kafedrasının müdiri vəzifəsin-

də çalışır. Professor M.İlyasovun rəhbərliyi döv-

ründə kafedranın elmi-pedaqoji kadrlarının elmi 

nailiyyətləri artmış, müəllimlərin monoqrafiya, 

dərs və metodik vəsaitləri və xarici sanballı jur-

nallarda bir çox məqalələri nəşr olunmuşdur. 

ADPU-da keçirilən reytinq göstəricilərində hər 

il kafedra əməkdaşları yüksək nəticələr əldə 

edərək mükafata layiq görülürlər.  

Müseyib müəllim həm də çox məsuliyyət-

li müəllimdir. O, fakültə ixtisaslarında təhsil 

alan tələbələrə və magistranlara dərs deyir, mü-

hazirələr oxuyur. Professor M. İlyasovun bu gün 

müasir təhsilin bütün tələblərinə cavab verən 

dərsləri tələblərimiz tərəfindən böyük həvəs və 

maraqla dinlənilir. 

Fakültənin və universitetin ictimai həya-

tında yaxından iştirak edən professor M. İlyaso-

vun rəhbərlik etdiyi kafedra həm də fakültədə 

bir sıra sanballı və maraqlı tədbirlərin keçirilmə-

sində, fakültə üzrə elmi seminarların təşkilində 

yaxından iştirak edir. 

Sözün əsil mənasında böyük ziyalı olan 

Müseyib İlyasov fakültə və unuversitet kollekti-

vinin dərin hörmətini qazanmışdır. 

Müseyib müəllim qayğıkeş ata, sevimli 

baba və mehriban ömür-gün yoldaşıdır. O ailəli-

dir, üç övladı vardır. Hər üçü ali təhsillidirlər.  

Hörmətli professor, pedaqogika üzrə elm-

lər doktoru Müseyib İbrahim oğlu İlyasovu 70 

illik yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona can 

sağlığı, uğurlar diləyirik. 

ġəhla Əliyeva, 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

P.S.: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun kollektivi və institutun “Elmi əsərlər”inin ya-

radıcı kollektivi də bütün bu təbriklərə qoĢulur, prof. Nazim Kazımovu 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə 

təltif olunması, professorlar Fərrux Rüstəmovu, Müdafiə Mahmudovu və Müseyib Ġlyasovu isə yubileyləri 

münasibəti ilə təbrik edir 
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TƏQDĠM OLUNAN MƏQALƏLƏRƏ TƏLƏBLƏR 

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.

2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, elmi 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 aparrmaq hüququna malikdir.

9. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi Şurasının və

ümumtəhsil, yaxud orta ixtisas təhsili müəssisəsinin pedaqoji şurasının iclas protokollarından çıxarışlar əlavə 

olunur. 

10. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən elmi 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). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ СТАТЬЯМ 

1. Принимаются статьи, не представленные в других редакциях.

2. Статьи должны отражать результаты последних исследований, быть богатыми новыми 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. Ре-

зюме статьи предоставлено на 3 языках (азербайджанском, русском и английском). В статье должны 

быть отражены основные научные положения, изложенные в резюме, выводы, сделанные из исследо-

вания, 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-

пень и ученое звание; следующая строка должна содержать адрес электронной почты автора статьи. 

20. В статью добавляется следующая информация об авторе: имя, фамилия, отчество автора

(авторов), учреждение, где он работает (докторантом или диссертантом которого является) адрес уч-

реждения, должность, ученая степень и звание автора(ов), домашний и рабочий телефоны, домашний 

адрес, электронная почта (E-mail). 



165 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №1, 2021 

REQUIREMENTS FOR SUBMITTED ARTICLES 

1. Submitted articles should not be published or accepted for publication in other editions.

2. Articles should reflect the results of recent research, be rich in new ideas and they must comply with

the requirements for writing scientific articles. 

3. The text of the article should be about 6-8 pages. Keywords for the article should be presented in

three languages: Azerbaijani, Russian and English. 

4. The text of the article should be presented on the disk together with the electronic version, with an

interval of 1.5; 14 point Times New Roman font - Latin alphabet in Azerbaijani, Cyrillic in Russian, and 

English alphabet (USA) in English. 

5. Articles are published in one of three languages - Azerbaijani, Russian and English. A summary of

the article is provided in 3 languages (Azerbaijani, Russian and English). The article should reflect the main 

scientific provisions presented in the summary, the conclusions drawn from the study, the theoretical and 

practical significance of the problem should be presented. 

6. The article is written in the following order: on the first line the name, surname and patronymic of

the author (s); the second line contains the academic degree and academic title (doctoral student or candidate 

for a degree, etc.); the third line indicates the place of work, position; the fourth line represents the title of the 

article in capital letters. 

Then in this order the same information is repeated in Russian and English. 

7. It is undesirable to have more than three co-authors.

8. The Editorial Board has the right to make changes and reductions in the article.

9. Two expert reviews should be provided together with the article: heads of department or chair, as

well as extract from the protocol of Academic Council of the higher school and the Pedagogical Council of 

general or secondary special education institutions. 

10. The authors of the article are responsible for the accuracy of the facts and information provided in

the article. The proposed scientific provisions should belong to the author and the source of used theoretical 

ideas must be indicated. 

11. The articles should refer to works published in the last 5-10 years. The list of references given at

the end of the article should not be numbered in alphabetical order, but in the order in which the indicated 

literature appears in the text, for example (1) or (1, p. 119). If the same literature is repeated elsewhere in the 

text, then the same literature should be indicated under the previous number. 

12. The journal publishes articles related to its profile.

13. At the end of a scientific article, the relevance should be justified according to the nature of the

article and the area of science, scientific novelty, importance of its application, economic efficiency, etc. 

should be clearly indicated. 

14. Then a list of references is provided.

15. When the facts of plagiarism are discovered, the publication of the article is stopped.

16. The rights of the authors of the article are protected.

17. The journal does not publish a series of articles under the heading ―continued in the next issue‖.

18. Summary of articles in different languages should be the same and consistent with the content of

the article. 

19. At the end of the article the name, patronymic and last name of the reviewers, their academic degree

and academic title should be indicated; the next line should contain the email address of the author of the article. 

20. The following information about the author is added to the article: name, surname, patronymic of

the author (authors), the institution where he works (doctoral student or candidate for a degree), address of 

the institution, position, academic degree and the title of the author (s), home and work phones, home 

address, email address. 
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