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 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL İNSTİTUTUNUN 

 90 İLLİYİNƏ İTHAF OLUNUR 

UOT 371 

ĠNSTĠTUTUN “ELMĠ ƏSƏRLƏR”Ġ 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ИНСТИТУТА 

SCIENTIFIC WORKS OF THE INSTITUTE 

Əməkdaşların elmi-metodik sahədə gör-

düyü işlər, elmi məqalələri institutun “Elmi 

əsərlər”ində özünə yer alır. “Elmi əsərlər” insti-

tutun fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. 

“Elmi əsərlər” 1934-cü il yanvar ayından 

nəşr olunur. Onun ilk redaktoru Qulam Məm-

mədli, sonralar prof. N.M. Kazımov olmuşdur. 

1975-ci ildə məlum olmayan səbəbdən “Elmi 

əsərlər”in nəşri dayandırılmışdır. 

Bir də jurnal öz fəaliyyətini 27 il sonra - 

2002-cü ildə davam etdirmişdir. Həmin vaxt 

institutun “Elmi əsərlər”inin baş redaktoru prof. 

A.O. Mehrabov, baş redaktor müavinləri profes-

sorlar Yəhya Kərimov və Əjdər Ağayev, məsul 

katibi prof. Akif Abbasov olmuşdur. 2014-cü 

ildən etibarən isə, jurnalın baş redaktoru fəlsəfə 

doktoru Qulu Novruzov, baş redaktorun müavi-

ni prof. Akif Abbasov olmuşdur. 

ARTİ-nin “Elmi əsərlər”i Azərbaycan 

Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 11 iyul 2002-

ci il tarixli 23 nömrəli əmri ilə qeydə alınmışdır. 

Jurnal respublika Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30 

aprel 2010-cu il tarixli iclasında (protokol N 10-

R) "Azərbaycan Respublikasında dissertasiyala-

rın əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edi-

lən elmi nəşrlərin siyahısı"na daxil edilmişdir.

2016-ci ildən baş redaktor prof. Akif Ab-

basov, baş redaktor müavini prof. Hümeyir Əh-

mədov, məsul katib pedaqogika üzrə fəlsəfə 

doktoru, dosent İlham Cavadovdur. 

Hazırda “Elmi əsərlər”in redaksiya heyəti 

və redaksiya şurası aşağıdakı kimi formalaşdırıl-

mışdır. Redaksiya heyətinə daxildir: Emin Əm-

rullayev; kimya ü.f.d. Rüfət Əzizov; siyasi 

e.ü.f.d. Anar Nağıyev; ped.ü.f.d., dos., Ənvər

Abbasov; kimya ü.f.d. Rəfiq Qəndilov;

ped.ü.e.d., prof. Vidadi Xəlilov; ped.ü.e d., prof.

Fərahim Sadıqov; ped.ü.e d., prof. Fərrux Rüstə-

mov; ped.ü.e d., prof. Hikmət Əlizadə; psi-

xol.ü.e.d., prof. Ramiz Əliyev; ped.ü.e.d. İnti-

qam Cəbrayılov; ped.ü.e.d. Piralı Əliyev; 

ped.ü.e.d., prof. Şahin Tağıyev; ped.ü.e.d., prof. 

Müdafiə Mahmudov; ped.ü.e.d., prof. Mübariz 

Əmirov; ped.ü.e.d., prof. Novruz Musayev; 

kimya ü.f.d. İqrar Nəzərov. 

Redaksiya şurasına daxildir: B.H. Əliyev 

(Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, 

AMEA-nın müxbir üzvü, prof.); A.N. Rəhimov 

(Bakı Qızlar Universitetinin təsisçisi, ped.ü.e.d., 

prof.); Y.Ş. Kərimov (Azərbaycan Respublikası-

nın Təhsil İnstitutunun böyük məsləhətçisi, 

ped.ü.e.d., prof.); N.D. Nikandrov (Rusiya 

Təhsil Akademiyasının akademiki, ped.ü.e.d., 

prof., Moskva); A.K.Kusainov (Kazaxıstan Pe-

daqoji Elmlər Akademiyasının prezidenti, 

ped.ü.e.d., prof., Alma-Ata); O.M. Topuzov 

(Ukrayna Milli Pedaqoji Elmlər Akademiyası-

nın vitse-prezidenti, Pedaqogika İnstitutunun di-

rektoru, ped.ü.e.d., prof., Kiyev); İ.X. Karimova 

(Tacikistan Təhsil Akademiyasının vitse-prezi-

denti, ped.ü.e.d., prof., Düşənbə); V. Briller 

(Kolumbiya Universitetinin Ali təhsilin sektor 

təhlili üzrə icraçı direktoru, dr., prof. (Nyu-

York); A.A. Şahin (Hacettepe Universitetinin 

professoru, Türkiyə), A.S. Sidenko (Sosial İda-

rəetmə Akademiyasının aparıcı elmi işçisi, 

ped.ü.e.d., prof., Moskva); N.V. Naumova (Sa-

mara Humanitar Akademiyasının kafedra müdi-

ri, psixol.ü.f.d., dosent, Samara). 

“Elmi əsərlər”də əsasən aşağıdakı rubrika-

lar üzrə elmi məqalələr dərc olunur: “Baş redak-

tordan”, “Ümumpedaqoji problemlər”, “Metodi-

ka: fənlərin tədrisi”, “Tərbiyə texnologiyaları”, 

“Məktəb və pedaqoji fikir tarixi”, “Məktəbşü-

naslıq”, “Pedaqoji diaqnostika məsələləri”, “Pe-

daqoji ekspertiza məsələləri”, “Müəllimin özü-

nütəhsili”, “Psixologiya, yaş fiziologiyası, ink-
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lüziv təhsil”, “Məktəbəqədər və ibtidai təhsil”, 

“Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri”, 

“Riyaziyyatın tədrisi metodikası”, “Fizikanın 

tədrisi metodikası”, “Kimyanın tədrisi metodi-

kası”, “Biologiyanın tədrisi metodikası”, “İnfor-

matikanın tədrisi metodikası”, “Ədəbiyyatın 

tədrisi metodikası”, “Azərbaycan dilinin tədrisi 

metodikası”, “Xarici dillərin tədrisi metodika-

sı”, “Musiqinin tədrisi metodikası”, “Tarixin 

tədrisi metodikası”, “Coğrafiyanın tədrisi meto-

dikası”, “Təsviri incəsənətin tədrisi metodikası”, 

“Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası, idman və 

sağlam həyat tərzi”, “Texnologiya fəninin tədri-

si metodikası”, “Həyat bilgisinin tədrisi metodi-

kası”, “Təhsildə monitorinq və qiymətləndi-

rmə”, “İnformasiya kommunikasıya texnologi-

yalarının təhsilə tətbiqi”, “Psixologiya və kor-

reksiya pedaqogikası”, “Dərsdənkənar iş”, 

“Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və idarə 

olunması” və s. 

“Elmi əsərlər”in səhifələrində nəinki insti-

tut əməkdaşlarının, həmçinin müxtəlif ali və 

orta ixtisas təhsil müəssisələri alimlərinin və 

müəllimlərinin, təhsil və tərbiyə müəssisələri iş-

çilərinin elmi məqalələri işıq üzü görür. Ümum-

təhsil məktəblərinin pedaqoji kollektivlərinin 

üzvləri də təlim, tərbiyə və təhsil prosesinin sə-

mərəli təşkili, sinfin və təhsil müəssisəsinin 

idarə olunması, fənlərin tədrisi ilə bağlı jurnala 

məqalələr təqdim edirlər. 

Elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru proq-

ramları üzrə doktorant və dissertantlarının apard-

ığı tədqiqatların nəticələrinə aid məqalələrinin 

çap olunması da diqqət mərkəzində dayanır. 

“Elmi əsərlər”in ildə 6 nömrəsi işıq üzü 

görür. Məqalələr diqqətlə araşdırılır, rəylərə gön-

dərilir. Jurnalın axırınci səhifələrində 3 dildə 

(Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) təqdim olu-

nan məqalələrə verilən tələblər öz əksini tapmış-

dır. Müəlliflərin həmin tələblərə əməl etməsinə 

nəzarət olunur, eyni zamanda üç dildə açar sözlə-

rin və xülasələrin yazılması məqsədəuyğun sayılır. 

Materialların toplanması, qaydaya salın-

ması, oxunması, redaktə olunması işində həm 

redaksiya heyəti üzvləri, həm də redaksiya üzv-

ləri pedaqogika üzrə fəlsəfə doktorları İradə 

Əmirəliyeva və Lalə Məmmədli, böyük elmi 

işçi Dinarə Əsədova və Elmi katibliyin əməkda-

şı Günel Quluzadə yaxından kömək göstərirlər. 

“Elmi əsərlər”də respublika pedaqoqları 

ilə yanaşı xarici ölkə alimlərinin aktuallıq daşı-

yan məqalələrinə də geniş yer ayrılır. Belə ki, 

jurnalın son nömrələrində Moskva Təhsil İşçilə-

rinin İxtisasının Artırılması və Peşə Yenidən-

hazırlanması Akademiyasının baş müəllimi Y. 

Sidenkonun “Müəllimin fəaliyyəti motivlərinin 

qarşılıqlı əlaqəsi və onlar tərəfindən təlim me-

todlarının seçilməsi haqqında” və “Təhsil müəs-

sisəsində innovasiyaların tətbiqi və həyata keçi-

rilməsi zamanı idarəetmə fəaliyyətinin – SWOT 

– təhlili”; Huzhou Univeristetinin professoru, 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru L. Pirojenko-

nun (Çin Xalq Respublikası) “Ukrayanda ali 

təhsilin modernləşdirilməsi: problem və pers-

pektivlər” və “Çin Xalq Respublikasında təhsi-

lin inkişafının əsas istiqamətləri”; ADPU-nun 

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantı Cesim 

Akselin (Türkiyə Respublikası) “Azərbaycan-

Türkiyə elmi-pedaqoji əlaqələrini şərtləndirən 

ictimai-siyasi, elmi-mədəni mühit (1990-2000-

ci illər)”; Kastamonu Universitetinin Psixoloji 

danışmanlı və rəhbərlik fakültəsinin müəllimi 

Şənay Quliyeva-Kabaoğlunun (Türkiyə Respub-

likası) “Tələbə qızlarda identlik”; filologiya 

üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Huçjou Universite-

tinin Mədəniyyətlərarası Tədqiqat Mərkəzinin 

eksperti (ÇXR) İ. Şevlyakova-Borzenkonun 

“Ümumi orta təhsildə təlim prosesinin keyfiyyə-

tinin monitorinqi: Belarus Respublikasında in-

novativ elmi-metodik təminatın hazırlanma təc-

rübəsi” və s. mövzularda elmi məqalələri çap 

olunmuşdur. 

Son vaxtlarda jurnalda “Vətən Müharibə-

sində qazandığımız uğurlar” rubrikası ilə Azər-

baycan Respublikası Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin sərəncamları, xalqa müraciəti, həmçi-

nin bir sıra silsilə elmi məqalələr verilmişdir. 

Professor A.N. Abbasovun “Azərbaycan 

Respublikasının erməni-faşist işğalçıları üzərin-

də siyasi və hərbi qələbəsi”, “Təhsilalanlarda er-

məni vəhşiliyi, erməni vandalizmi və barbarlığı-

na dair təsəvvürlərin genişləndirilməsi”, Lalə 

Məmmədlinin “Şagirdlərin Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanları nümunəsində tərbiyə olunması” 

və “Sinifdənxaric tədbirlər zamanı Vətən müha-

ribəsinə dair materiallar üzrə şagirdlərlə aparıla-

caq işlər”, Rəhiməxanım Məmmədzadənin “Şa-

girdlərdə düşmənə nifrət hissinin formalaşdırıl-
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ması” məqalələri institutun “Elmi əsərlər”ində 

yer almışdır. 

“Baş redaktordan” rubrikası altında 

“Azərbaycan müəllimlərinin XV qurultayı: gö-

rülmüş işlər, təhsilin qarşısında dayanan mühüm 

vəzifələr, perspektivlər”, “Dərslik yazmaq mə-

suliyyət tələb edir”, “Elmi məqalənin yazılması 

savad, səriştə və məsuliyyət tələb edir” və s. 

mövzusunda materiallar nəşr olunmuşdur. 

Həmin yazılar, eyni zamanda institut 

əməkdaşlarından Ənvər Abbasovun “12 illik 

təhsil: bəzi pedaqoji paradiqmalar” və “Ümumi 

təhsil standartlarının yaradılması və inkişafına 

dair”, İntiqam Cəbrayılovun “Kitabi-Dədə 

Qorqud” - Azərbaycan xalqının zəngin tarix, 

mədəniyyət və mənəviyyat abidəsidir”, İradə 

Əmirəliyevanın “Məktəbəqədər yaşlı uşaqların 

mənəvi hisslərinin və etik şüurunun tərbiyə 

olunması” və “Şah İsmayıl Xətai yaradıcılığında 

mənəvi saflığın tərənnümü”; Nigar Muradova-

nın "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında şəxsiyyə-

tin əxlaqi-mənəvi tərbiyəsinin elmi-pedaqoji 

əsasları”; institutun doktorant və dissertanların-

dan Sahib Məmmədovun “Pandemiya şəraitində 

ali məktəblərdə təlim prosesində auditoriyanın 

idarə olunması”, Emilya Hüseynovanın “Sinif-

dənxaric tədbirlər zamanı yuxarı sinif şagirdlə-

rində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırıl-

ması”; respublikanın tanınmış pedaqoqlarından 

- professorlar Fərrux Rüstəmovun “Yaradıcı

ürəklərin simfoniyası”, Müseyib İlyasovun

“Təhsil prosesinin məntiqi strukturu haqqında”,

Firədun İbrahimov və Mehriban Kərimovanın

“Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin fəa-

liyyətlərinin tənzimlənməsinin idraki və texno-

loji aspektləri”, Mübariz Əmirovun “Ümumtəh-

sil məktəblərində tarix üzrə dərsdənkənar işlərin

təlim-tərbiyənin keyfiyyətinə təsiri”, Kamal Ca-

malovun “Mollanəsrəddinçi Mirzə Cabbar Əs-

gərzadə yaradıcılığında əxlaqi görüşlərin təsvi-

ri” mövzularında elmi məqalələri pedaqoji icti-

maiyyətin, müəllimlərin, pedaqoq və psixoloq-

ların marağına səbəb olmuşdur.

Akif Abbasov, 

Jurnalın Baş redaktoru, 

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəllim 
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ELMĠ-PEDAQOJĠ KADR HAZIRLIĞININ TƏġƏKKÜLÜ VƏ ĠNKĠġAFINDA 

TƏHSĠL ĠNSTĠTUTUNUN ROLU 

 İndiki Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

İnstitutu 1931-ci ildə yaradılmışdır. Həmin ins-

titutun 1932-ci ildə Aspirantura Ģöbəsi kimi 

yaradılan hazırki Elmi-pedaqoji kadrların ha-

zırlanması Ģöbəsi öz fəaliyyətini “Təhsil haq-

qında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 

(2009), “Elm haqqında” Azərbaycan Respubli-

kası Qanununa (2016), Azərbaycan Respublika-

sı Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 01 iyul tarixli 

129 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Doktoran-

turaların yaradılması və doktoranturaya qəbul 

qaydaları”na, İnstitutun Nizamnaməsinə, şöbə-

nin Əsasnaməsinə, İllik fəaliyyət planına əsasən 

qurur.  

Muasir Qloballaşma prosesi insanların tə-

fəkkürünün, yeni reallıqlarına uyğunlaşmasını 

tələb edir, genişmiqyaslı informasiyanı təhlil 

edə bilərək operativ qərarlar qəbul edən, dövlə-

tin bir çox vacib sahələrinin gələcəyini müəyyən 

edə bilən yeni nəsil kadrların hazırlanmasını 

diktə edir. Bu şəraitdə ali təhsil sistemi xüsusi 

funksiya yerinə yetirir, çünki təhsil siyasəti elə 

şəkildə yenidən qurulmalıdır ki, informasiya-

texnoloji, texniki, mədəni sahələrdə innovasiya 

proseslərin artan sürəti şəraitində düzgün istiqa-

mət götürmək qabiliyyətinə malik olan kreativ 

düşüncəli mütəxəssislər hazırlana bilsin.  

İnformasiya kommunikasiya texnologiya-

larının güclü inkişafı ümumilikdə keçmişə mü-

nasibətdə hadisələrin başvermə sürətinin yüksək 

səviyyədə artması ilə bağlıdır. Ümummilli lider 

Heydər Əliyev hələ 1970-80-ci illərində infor-

masiya texnologiyalarının inkişafının insan hə-

yatında mühüm dəyişikliklərə səbəb olacağını 

hiss edərək bu sahəyə xüsusi diqqət yetirmiş, bu 

sahə üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasına qayğı 

göstərmiş və bugünkü inkişafın təməlini qoy-

muşdur. Müstəqil Azərbaycanda milli təhsil qu-

ruculuğundan danışarkən Heydər Əliyev demiş-

dir ki, “dövlət müstəqilliyinin xalqımıza bəxş et-

diyi nemətlərdən biri də odur ki, biz artıq təhsil 

sistemimizi xalqımızın, millətimizin tarixinə, 

mənəviyyatına, ənənələrinə uyğun qururuq. 

Doğrudur, bu proses çox mürəkkəb prosesdir. 

Bu proses qısa müddətdə başa çata bilməyəcək-

dir. Bu gün təhsil sahəsində çalışan bütün vətən-

daşlara, müəllimlərə, təhsil müəssislərinin rəh-

bərlərinə müraciət edərək xahiş edirəm ki, onlar 

tezliklə təhsil sistemində işlərin müstəqil Azər-

baycanın prinsipləri əsasında qurulmasına nail 

olsunlar”...  

XXI əsrin başlanğıcında siyasi və iqtisadi 

sahələrdə Azərbaycanın potensialının güclənmə-

si əhalinin rifahının yüksəlməsinin əsas şərtlə-

rindən biri oldu. Qloballaşma yolu ilə gedən 

müasir dünya qarşısında duran beynəlxalq rəqa-

bətə tez uyğunlaşmaq bacarığı, onun uğurlu və 

davamlı inkişafı da müstəsna əhəmiyyət kəsb 

edən amillərdən biri kimi özünü göstərdi. Yük-

sək səviyyədə inkişafetmiş ölkələrin rəqabətlilik 

indeksi üzrə üstünlüyü başlıca olaraq təhsilin sə-

viyyəsi ilə müəyyənləşən insan potensialının in-

kişafı ilə bir başa bağlıdır. İndiki zamanda ölkə-

mizin iqtisadi inkişafının təminatı məhz bu sahə 

ilə sıx əlaqəlidir. Hazırda ölkəmizin bütün sahə-

lərində olduğu kimi, təhsil sahəsində də sürətli 

dəyişikliklər baş verir. Lakin hələ həll olunmalı 

bir sıra problemlər də qalmaqdadır. Onların həlli 

yollarını əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq çətindir. 

Çünki əldə olunan bilik sürətli dəyişikliklərə 

görə tez bir zamanda köhnəlir, bu səbəbdən 

bilik və təhsilin paradiqması dəyişilir. Məhz bu 

deyilənləri nəzərə alıb deyə bilərik ki, insanların 

əldə etdiyi ali təhsil bilikləri də müəyyən dəyi-

şikliklərə uğrayır. Aktual məsələlərdən biri də 

indiki dövrdə universitetlərdə müasir tələblərə 

uyğun yeniliklər və beynəlxalq rəqabətə davam-

lılıq yaratmaqdır. Bunu nəzərə alan dövlətimiz 

dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi, 

ali təhsil sahəsinə daim diqqəti artırır.  

Azərbaycanın vahid Avropa ali təhsil mə-

kanına inteqrasiyası, bir tərəfdən tədris-təhsil 

modellərinin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, 

digər tərəfdən isə, Azərbaycanın formalaşmış 

ənənəvi təhsil sisteminin etik-mədəni özünə-

məxsusluğunun saxlanmasını bir zərurət kimi 

irəli sürür. Bu məqsədlə təhsil sisteminin bütün 

sahələrində vəziyyətin təhlili, mühüm faktorla-
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rın nəzərə alınması qloballaşma proseslərinin in-

tensivləşdiyi şəraitdə Azərbaycanın ali təhsil 

sisteminin modernləşdirilməsinin əsas təməli 

oldu.  

Yeni minilliyin əvvəllərində ictimai-siya-

si, iqtisadi, elmi və mədəni həyatının müxtəlif 

sahələrində dünyada yaranmış mövcud situasi-

yanın bütün ciddi təhlilləri, bir çox aparıcı alim-

lərin fikrincə, dövrün əsas məzmununu təşkil 

edən qloballaşma kontekstində aparılmalıdır. 

Söhbət artıq sosial mövcudluğun ənənəvi milli 

dövlət qurumları çərçivələrinə sığmayan, key-

fiyyətcə yeni ümumbəşəri ümumiliyindən gedir.  

Təhsil xərclərinin ilbəil artması Azərbay-

can Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin təhsili dövlət siyasətinin əsas prioritet-

lərindən biri hesab etməsi ilə birbaşa bağlıdır. 

BMT tərəfindən “Təhsil əsri” elan edilən XXI 

əsrdə yüksək intellektə malik insan kapitalının 

formalaşması və güclü iqtisadiyyatın qurulma-

sında təhsilin rolu heç vaxt indiki qədər aktual 

olmamışdır. Prezident bununla bağlı belə deyir: 

“Biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımı-

zı insan kapitalına çevirməliyik”. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin təhsilə diqqəti və qayğısı sayəsində ha-

zırda təhsil sistemində əsaslı islahatlar həyata 

keçirilir, müxtəlif istiqamətlər üzrə Dövlət Proq-

ramları yerinə yetirilir. Bunlardan “Azərbaycan 

Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin Avro-

pa ali təhsil məkanına inteqrasiyası” ilə bağlı 

bəzi tədbirlər haqqında 31 yanvar 2008-ci il ta-

rixli Prezident Sərəncamı; 22 may 2009-cu il ta-

rixli Prezident Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 

“2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublika-

sının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət 

Proqramı”, “Təhsil sisteminin informasiyalaşdı-

rılması Proqramı (2008-2012-ci illər)”, 4 may 

2009-cu il tarixli Prezident Sərəncamı ilə təsdiq 

olunmuş “Elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya-

nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı 

(2009-2015-ci illər)” xüsusi yer tutur. 

Təhsilin və elmin inkişafı proqramları sa-

həsi üzrə fəaliyyət “Təhsil haqqında”, ”Elm 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun-

larına, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Na-

zirliyi haqqında Əsasnaməyə və digər normativ-

hüquqi aktlara əsaslanır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 

təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”ndan 

irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqa-

mətində fəaliyyətin aparılması, təşkilati-hüquqi 

və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, 

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən 

bütün tipdən olan təhsil müəssisələrində təhsilin 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə dövlət nəza-

rətinin həyata keçirilməsi, fəaliyyət sahəsinə aid 

normativ-hüquqi sənədlərin işlənilib hazırlan-

masında iştirak edilməsi, dövlət təhsil standart-

larına uyğun olaraq monitorinq və qiymətləndir-

mələrin həyata keçirilməsi, təhsilin keyfiyyəti-

nin qiymətləndirilməsi texnologiyasının işlən-

məsi və təkmilləşdirilməsi təhsilin inkişafı proq-

ramları sahəsi üzrə mühüm vəzifələrdəndir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyev demişdir: “...qloballaşma 

təbii prosesdir və yəqin ki, bu proses müəyyən 

düzəlişlərlə davam edəcəkdir. Xüsusilə belə 

olan halda, milli dəyərlərə önəm vermək, gənc 

nəsli milli dəyərlər əsasında tərbiyə etmək xüsu-

si əhəmiyyət daşıyır. Mən çox şadam ki, Azər-

baycanda milli ənənələr güclənir, möhkəmlənir 

və bu prosesləri daha da sürətləndirmək üçün 

kompleks tədbirlər görülməlidir. Əlbəttə, təhsil 

bu işlərdə ən prioritet məsələdir”.  

Son illərdə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin uğurla apardığı 

sosial siyasət bunu təsdiq edir ki, yaxın zaman-

larda bizim müəllimlərin sosial vəziyyəti digər 

qabaqcıl ölkələrin müəllimlərinin vəziyyətinə 

uyğunlaşacaqdır. Ölkəmizin dinamik və davamlı 

inkişaf edən iqtisadi potensialı bunu həyata ke-

çirməyə real zəmin yaradır. Son illərdə hökumə-

timiz tərəfindən pedaqoji işçilərin əmək haqları-

nın sistemli və mütəmadi şəkildə artırılması de-

diklərimizi bir daha təsdiq edir.  

Bu bir reallıqdır ki, təhsilin modernləşdi-

rilməsi milli ənənələr kontekstində müstəqil dü-

şüncə predmeti idisə, yeni mərhələdə islahatla-

rın parametrləri müəyyən dərəcədə Avropa 

təhsil sistemi tərəfindən müəyyən olunur.  

Ali təhsilin modernləşdirilməsinin əsas 

məqsədi ölkənin ali təhsil sisteminin milli-mə-

nəvi ənənələrinə xas olan dəyərlərini yaşadaraq, 

Avropa təhsil məkanına inteqrasiyası, onun 

məzmununu Bolonya prosesinin prinsiplərinə 

uyğun qurulması, cəlbedici və rəqabət qabiliy-

yətinin təmin edilməsi, ölkə iqtisadiyyatının in-
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kişaf tələblərinə uyğun ali təhsilli kadrlara yara-

nan tələbatın ödənilməsi, habelə informasiya cə-

miyyətinin və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın 

tələblərinə uyğun olaraq kadr potensialının yara-

dılması, əhalinin müasir tələblərə cavab verən 

ali təhsil almaq imkanlarının təmin edilməsi 

üçün iqtisadi və sosial baxımdan səmrəli ali 

təhsil sisteminin formalaşdırılmasıdır.  

Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişa-

fını şərtləndirən, onun inkişafını təmin edən əsas 

amillərdən biri də elmi-pedaqoji kadr hazırlığı-

dır. Elmi-pedaqoji kadr hazırlığının əsas məqsə-

di təhsil işçilərinə pedaqogika, didaktika, psixo-

logiya, inklüziv təhsil, bütövlükdə təhsilşünaslıq 

üzrə yenilikləri çatdırmaqla, təhsilin elmi əsas-

lar üzrə təşkili və idarə olunmasını təmin etmək, 

ali məktəblərin professor-müəllim heyətinin pe-

şəkarlıq səviyyəsini yüksəltməkdən ibarətdir. 

Ali təhsil islahatının yaxın və uzaq perspektivdə 

həyata keçirilməsi keyfiyyəti elmi-pedaqoji 

kadrların hazırlanmasından asılıdır. Buna görə 

də elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması üçün la-

zımi şərait yaradılır, professor-müəllim heyətinin 

yeniləşməsinə və gəncləşməsinə diqqət yetirilir. 

Nəticədə təhsil sahəsində çalışan professor-mü-

əllim heyətinin peşəkarlıq səviyyəsi yüksəlir. Ali 

pedaqoji məktəblərin pedaqogika kafedralarını, 

sabiq Azərbaycan ETPEİ-nin (indiki Təhsil İns-

titutu) müvafiq şöbələrini zəruri səriştəyə malik 

elmi və elmi-pedaqoji kadrlarla təchiz etmək, 

yüksək ixtisaslı kadr hazırlığının mühüm tərkib 

hissəsi kimi həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur.  

Azərbaycanda elmi-pedaqoji kadr hazırlı-

ğının ilkin mərhələsi XX əsrin 20-ci illərinin 

ikinci yarısına təsadüf edir, ancaq o dövrdə el-

mi-pedaqoji kadr hazırlığının qaydasını, forma-

larını və müddətini dəqiq müəyyən edən norma-

tiv sənədlərin olmadığından “elmi əməkdaş”, 

“elmi işçi”, “aspirant” kimi nomenklatur anla-

yışlar arasında dəqiq fərq qoyulmamış, onların 

hüquq və vəzifələri müəyyən edilməmişdir. O 

zamanlar elmi işçilərin hazırlanması üçün ma-

liyyə vəsaiti də ayrılmırdı.  

1929-cu il mayın 18-də respublika Xalq 

Maarifi Komissarlığı nəzdində Dövlət Elm Şu-

rası elmi işçilərin hazırlanması haqqında Əsas-

namə təsdiq etdi. Əsasnamədə göstərilirdi ki, as-

piranturada təhsil müddəti 3 ildir. Aspirant 

həmin müddət ərzində elmi işini hazırlamalı və 

fakültənin açıq iclasında onu müdafiə etməlidir. 

Aspirant elmi işlə yanaşı, təhsil illərində rus di-

lini, azərbaycanlı olmadığı təqdirdə Azərbaycan 

dilini, həm də milliyyətindən asılı olmayaraq 

xarici dillərdən birini öyrənməli idi. 30-cu illərə 

kimi Azərbaycanda pedaqoji elmlər üzrə yüksək 

ixtisaslı mütəxəssislər hazırlayan elmi müəssisə 

olmadığından, müəllim kadrları hazırlayan ali 

məktəblər pedaqogika elminin qarşısında duran 

vəzifələri yerinə yetirə bilmirdi. Gənc nəslin 

təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan qabaqcıl müəl-

limlərin təcrübəsini ümumiləşdirməyə, pedaqo-

gikanın elmi-nəzəri problemlərini, tərbiyə nəzə-

riyyəsini və didaktikanın mühüm problemlərini 

araşdırmağa ciddi ehtiyac duyulurdu. Bunun 

üçün həmin problemlə məşğul olan xüsusi elmi-

tədqiqat müəssisəsinin yaradılması vacib idi.  

1931-ci ildə təsdiq olunan Azərbaycan 

Elmi-Tədqiqat Pedologiya Ġnstitutunda 1932-

ci ildə struktur bölmə kimi aspirantura Ģöbə-

si yaradıldı.  

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri 

Xalq Maarifi Şöbəsinin 1930-cu il 30 iyun tarix-

li 30 nömrəli və Xalq Maarifi Komissarlığının 

1931-ci il 29 iyun tarixli, 87 nömrəli əmrinə 

əsasən 1931-ci il iyulun 1-də təhsil sahəsində ilk 

elmi tədqiqat institutu Azərbaycan Elmi-Tədqi-

qat Pedologiya İnstitutu yaradılmışdır. İnstitutun 

adı, onun fəaliyyət istiqamətləri bir neçə dəfə 

dəyişdirilmişdir: 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

13 iyun 2000-ci il tarixli 349 nömrəli Fərmanı 

ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

nəzdindəki Elmi-Metodik Mərkəz və Elmi-Təd-

qiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun bazasında 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri 

İnstitutu yaradılmışdır. 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

16 noyabr 2016-ci il tarixli Fərmanı həmçinin 

2013-cü il 24 oktyabr tarixli 13 nömrəli Sərən-

camı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respubli-

kasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiya-

sı”na əsaslanaraq “Azərbaycan Respublikasının 

Təhsil Problemləri İnstitutu”nun adı dəyişdirilə-

rək “Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitu-

tu” adlandırılmışdır. Bütün bu illər ərzində insti-

tutda Aspirantura (indiki Elmi-pedaqoji kadr ha-

zırlığı) şöbəsi fəaliyyətini davam etdirmişdir.  

ARTİ-nin 90 illiyi ərəfəsində institutun di-

rektor müavini, əməkdar müəllim, pedaqogika 

üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ənvər Abbasovun 
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“Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 2021-ci il 16 

və 23 aprel tarixli nəşrlərində “Təhsil institutu: 

tarixilik və müasirlik müstəvisində” adlı məqa-

lələrində geniş material çap olunduğunu nəzərə 

alaraq biz məqaləmizdə əsasən kadr hazırlığın-

dan söhbət açdıq. 

İlk dövrdən aspiranturaya ən bacarıqlı, is-

tedadlı gənclər (Əhməd Seyidov, Mehdi Mehdi-

zadə, Məmmədsəlim Tahirli, Zümrüd Axundo-

va, Qulam Hüseynov, Səməd Vurğun və b.) 

qəbul olunmuşdular. Sonralar (məsələn, 1935-ci 

ildə) aspiranturaya, əsasən, bir neçə il institutda 

fəaliyyət göstərmiş şəxslər (Mərdan Muradxa-

nov, Vəlixan Mustafazadə, Əliş Həsənov, Əmir 

Tağıyev, İsmayıl Mərdəliyev, Surxay Hacıyev, 

Mirzəağa Quluzadə və b.) qəbul edilmişlər. 

Həmin şəxslər alimlik dərəcəsi aldıqdan sonra 

pedaqoji elmlərin, ədəbiyyatşünaslığın inkişa-

fında böyük xidmət göstərmişlər. Elə həmin ildə 

institut əməkdaşlarından Qulam Məmmədov, İs-

gəndər Novruzov, Aleksey Loqinov və b. qiyabi 

aspiranturaya qəbul olunmuşduar.  

İlk aspirantlardan Əhməd Seyidov, Mehdi 

Mehdizadə və başqalarına keçmiş SSRİ-nin 

mərkəzi şəhəri olan Moskva alimləri rəhbərlik 

edirdilər. 1935-ci ildə Əli Abdullayev Moskva 

Elmi-Tədqiqat fiziologiya institutunun aspiran-

turasına göndərildi. 1936-cı ildə aspirant O. M. 

Çeqlakova Moskvada psixologiya üzrə nami-

zədlik dissertasiyası müdafiə etdi.  

XX əsrin 30-40-cı illərdə pedaqogika ixti-

sası üzrə aspirantura xətti ilə elmi və elmi-peda-

qoji kadr hazırlığında obyektiv və subyektiv xa-

rakterli çətinliklər mövcud idi. Belə ki, aspirant-

ların bəzilərinin təhsil hazırlığının kifayət qədər 

olmaması, rus və xarici dilləri zəif bilməsi, 

başqa dillərdəki ədəbiyyatlardan istifadəni çə-

tinləşdirir, onların ixtisas səviyyələrinə mənfi 

təsir göstərməklə fərdi hazırlıq planlarının yeri-

nə yetirilməməsi ilə nəticələnirdi. Başqa bir çə-

tinlik isə pedaqoji elmlər üzrə respublikada 

yüksək ixtisaslı elmi rəhbərlərin-elmlər doktor-

larının, professorların yoxluğu ilə bağlı idi.  

1939-cu ildə aspirantura xətti ilə elmi 

kadrların hazırlanmasına diqqət daha da artırıl-

dı. Aspirantların bəziləri (M. Muradxanov, V. 

Mustafazadə, Ə. Tağıyev, Ə. Həsənov və b.) bir 

il müddətinə Leninqrada, A. İ. Gertsen adına 

Pedaqoji Institutun aspiranturasına göndərilmiş-

dilər. Onların yüksək ixtisaslı alimlərin rəhbərli-

yi altında yetişdirilmələri üçün hər cür şərait ya-

radılmışdı. Leninqradın görkəmli pedaqoqların-

dan Ş.İ. Qanelin, Y.Y. Qolant, L.Y. Raskin, İ.V. 

Svadkovski və M.M. Rubinşteynin rəhbərliyi və 

yaxından köməkliyi həmin aspirantların baca-

rıqlı tədqiqatçı kimi yetişmələrinə güclü təsir 

göstərdi. Onlar Leninqraddan qayıtdıqdan sonra 

ciddi tədqiqatla məşğul oldular və ilk növbədə 

pedaqogikanın nəzəri problemlərini, o cümlədən 

kommunist tərbiyəsi və Azərbaycan pedaqoji 

fikrin tarixi məsələlərini araşdırmağa başladılar. 

Həmin dövrlərdə sovet rus alimlərinin köməyin-

dən daha çox istifadə edilmişdir.  

Aspiranturaya, bir qayda olaraq, ən azı iki 

il maarif sahəsində iş stajına malik olan, elmi ax-

tarışlara böyük həvəs göstərən, səriştəli müəllim-

lər, ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirən 

gənc mütəxəssislər qəbul edilirdilər. Onlar pe-

daqogikanın tarixi və nəzəriyyəsi, psixologiya, 

defektologiya, sosiologiya və xüsusi metodikala-

rın aktual problemləri üzrə tədqiqat aparırdılar.  

Aspirantlara rəhbərlik işinə institutun bir 

sıra təcrübəli əməkdaşları ilə yanaşı Milli Elm-

lər Akademiyası, Bakı Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan Pedaqoji Universiteti və digər ali 

təhsil müəssisələrinin görkəmli alimləri də cəlb 

edilmişlər.  

Aspirant və dissertantlar üçün institutda 

Gənc Alimlər Şurası fəaliyyət göstərir. Bu Şura-

nın məşğələlərində elmi-tədqiqatın metodoloji 

əsasları, pedaqoji tədqiqatın metodları, təcrübi 

materialların işlənməsi, alınmış nəticələrin təc-

rübədə sınaqdan keçirilməsi və s. məsələlər üzrə 

mühazirələr oxunur, həmçinin işgüzar söhbətlər 

təşkil edilirdi. Bu mühazirə və məsləhətlərə res-

publikanın görkəmli pedaqoq, psixoloq və me-

todistləri cəlb olunurdular.  

II Dünya Müharibəsindən sonra respubli-

kamızda getdikcə inkişaf edən pedaqoji institut-

ların və pedaqoji elmin tələbatını təmin etmək 

məqsədilə pedaqoji elmlər sahəsində yüksək ix-

tisaslı elmi-pedaqoji kadr hazırlanması sürətlə 

genişləndi, pedaqoji elmlər namizədlərinin sayı 

ildən-ilə artdı, pedaqoji elmlər doktorlarının ye-

tişməsinə şərait yarandı. Dövlət və hökumət or-

qanları elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığını 

genişləndirmək məqsədilə müvafiq qərar və sə-

rəncamlar qəbul edildilər. 1944-cü il yanvarın 2-

də SSRİ Xalq Komissarları Soveti yanında 

Ümumittifaq Ali Məktəb İşləri Komitəsinin “Ali 
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məktəblərdə aspirantlar hazırlanmasını yaxşılaş-

dırmaq tədbirləri haqqında” qərarında aspirantla-

rın müsabiqə yolu ilə seçilməsi, müttəfiq və 

muxtar respublikaların ali məktəblərinin aspiran-

turasına yerli millətdən olan şəxslərin qəbuluna 

üstünlük verilməsi məqsədəuyğun hesab olundu.  

1960-cı illərin ikinci yarısında respublika-

da pedaqoji elmlər üzrə elmi-pedaqoji kadr ha-

zırlığında ixtisaslaşdırılmış müdafiə şuralarının 

yaradılması və Azərbaycan Dövlət Universiteti-

nin (hazırki Bakı Dövlət Universiteti) müdafiə 

şurasına pedaqoji elmlərin müvafiq problemləri 

üzrə doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsini 

təşkil etmək hüququnun verilməsi pedaqoji elm-

lərin inkişafını şərtləndirən əsas amillərdən biri-

nə çevrilməklə, respublikanın elmi-pedaqoji hə-

yatında böyük canlanma yaratdı, elmi-pedaqoji 

kadr hazırlığının yeni sistemi formalaşmağa 

başladı. 1960-1970-ci illərin birinci yarısında 

elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasının 

müxtəlif problemləri ilə əlaqədar rəsmi dövlət 

orqanlarının diqqət və qayğısını ifadə edən 

mühüm qərarlar qəbul edilir. Bu qərarların mən-

tiqi nəticəsi olaraq elmi və elmi-pedaqoji kadr 

hazırlamağın əsas vasitəsi olan aspiranturada 

təhsil alanların sayı artdı, kadr hazırlığı respub-

likanın ali pedaqoji məktəblərinin tələbatına 

uyğun davam etdirildi.  

Doktorant və dissertant hazırlığında 

mühüm mərhələ onların dissertasiya mövzuları-

nın düzgün seçilməsi ilə bağlıdır. Düzgün tərtib 

olunan plan dissertasiya işinin vacib tərkib his-

səsidir. Tədqiqat mövzularında təkrarçılığa yol 

verilməməsi məqsədi il 1974-ci ildə Azərbaycan 

ETPEİ-də Pedaqoji və Psixoloji elmlər üzrə 

Elmi-Tədqiqatları Əlaqələndirmə Şurasının ya-

radıldı. 1934-cü ildən indiyədək namizədlik və 

doktorluq dissertasiyası müdafiə edənlərin siya-

hısı dövrlər üzrə qruplaşdırılıb nəşr olunmuşdur. 

Bu pedaqoji elmlərin inkişafında və elmi-peda-

qoji kadr hazırlığında xüsusi mərhələ hesab 

olunmalıdır. 1974-cü ildə yaradılan həmin Şura-

nın ilk sədri prof. Nurəddin Kazımov, sonra 

prof. Zahid Qaralov olmuşdur. Müxtəlif illərdə 

prof. Y.Ş. Kərimov, Ş.A. Mikayılov, A.O. Meh-

rabov şuraya rəhbərlik etmişlər. Qısa müddətdə 

şuranın işində fasilə əmələ gəlmiş və şuranın 

institutdan alınması təhlükəsi yaranmışdı. Lakin 

Təhsil Problemləri İnstitutunun sabiq direktoru 

Qulu Novruzovun gərgin əməyi nəticəsində 

Şura İnstituta qaytarıldı. Bir müddət Pedaqogika 

və Psixologiya Problemləri üzrə Elmi Şuranın 

sədri pedaqogika üzrə elmlər doktoru, dosent İn-

tiqam Cəbrayılov və məsul katib filologiya üzrə 

fəlsəfə doktoru, dosent Əli Paşa Zeynalov rəh-

bərlik etmişlər. Təəssüflər olsun ki, son iki ildə 

ƏŞ institutdan alınaraq tərkibində pedaqogika 

və psixologiya İnstitutu və ya şöbəsi belə olma-

yan AMEA-nın nəzdində fəaliyyəti göstərir.  

Yeri gəlmişkən deməliyik ki, Pedaqogika 

və Psixologiya Problemləri üzrə Elmi Şura fay-

dalı işlər görmüş, sistematik olaraq hər il res-

publikanın ali pedaqoji məktəbləri, universitet-

ləri, sabiq Azərbaycan ETPEİ (hazırki Təhsil 

İnstitutu), sabiq MMTİ (keçmiş Azərbaycan 

Müəllimlər İnstitutu, hazırda ADPU) və digər 

elmi-tədqiqat müəssisələrində işlənilən yüzlərlə 

elmi-tədqiqat mövzularını əlaqələndirərək onla-

rın vahid planını tərtib etmiş, mövzu seçmək 

işində tez-tez müşahidə olunan təsadüfiliyə, pa-

ralelçiliyə, təkrarçılığa yol verilməməsinə çalış-

mış, namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının 

mövzularının aktuallığına, nəzəri və praktik 

əhəmiyyətinə nəzarət etmiş, kollektiv və komp-

leks tədqiqatlar şəbəkəsini genişləndirmişdir.  

Elmi dərəcə və elmi adların verilməsini 

təsdiq edən SSRİ Ali Attestasiya Komitəsi 

1932-ci ildə yaradılmış, 1934-cü ildən fəaliyyə-

tə başlamışdı. Sonralar SSRİ AAK 1974-cü ilə-

dək Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi yanında 

olmuş, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mər-

kəzi Komitəsinin və SSRİ Nazirlər Sovetinin 

“Elmi və elmi-pedaqoji kadrların attestasiyasını 

daha da təkmilləşdirmək tədbirləri haqqında” 

qərarına əsasən SSRİ Nazirlər Soveti yanında 

Ali Attestasiya Komitəsinə çevrilmişdir. SSRİ 

AAK-sı 1992-ci ilə kimi Azərbaycanın ali 

məktəb və elmi-tədqiqat institutları Elmi Şurala-

rının qərarına əsasən alimlik dərəcələrini təsdiq 

etmiş, respublikamızda yaradılan şuralara dok-

torluq və namizədlik dissertasiyalarını müdafiə 

etmək hüququ vermiş, onların tərkibini təsdiq 

etmişdir. Hazırda bu funksiyanı Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyası həyata keçirir.  

Elmi-pedaqoji kadr hazırlığında, aspirant 

və dissertantların elmi hazırlıq səviyyəsinin 

yüksəldilməsində 1978-ci ildən başlayaraq hər il 

keçirilən ali məktəb aspirantlarının respublika 

elmi konfransları da böyük rol oynamışdır. 
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Gənc tədqiqatçıların elmi yaradıcılıqlarının he-

sabatına çevrilən belə ənənəvi konfranslar elmin 

başqa sahələri ilə yanaşı, pedaqogikanın nəzə-

riyyəsi və tarixinin müxtəlif istiqamətləri və 

problemləri üzrə geniş elmi fikir mübadiləsinə 

meydan açırdı. İnstitutun aspirant (doktorant) və 

dissertantları həmişə həmin tədbirlərdə fəal işti-

rakları ilə seçilirdilər.  

Müəllimlərin və alimlərin diqqətini cəlb 

edən iş təcrübəsi qazanmış, elmi axtarışlara 

ciddi maraq göstərən qabaqcıl müəllimlər, 

məktəb rəhbərləri beş il müddətinə institutun 

müvafiq şöbələrinə təhkim olunur, elmi məslə-

hətçilərin köməyi ilə müəyyən problem üzrə 

tədqiqat aparır və müvəffəqiyyətlə namizədlik 

dissertasiyası müdafiə edirlər. İndiyə qədər bu 

yolla namizədlik dissertasiyası müdafiə edənlə-

rin sayı 1000-ni keçmişdir. İndi 100 nəfərə 

qədər qabaqcıl müəllim, tərbiyəçi, məktəb rəh-

bəri, elmi işçi İnstitutun dissertantıdır.  

Aspirant və dissertantların səmərəli fəaliy-

yət göstərmələrinə elmi rəhbərlər faydalı məslə-

hətləri ilə yaxından kömək göstərirlər. Xüsusilə 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından aka-

demik R.M. Əliquliyev, M.M. Abbasov, Rusiya 

Təhsil Akademiyasından akademik Ş.A. Amo-

naşvili, H.M. Əhmədovun institutun professor-

larından Y.Ş. Kərimov, Ş.A. Mikayılov, A.N. 

Abbasov, V.C. Xəlilov, P.B. Əliyev, İ.H. Cəbra-

yılov, R.İ. Əliyev; Bakı Dövlət Universitetinin 

professorlarından H.Ə.Əlizadə, M.Ş.Babayev, 

Ə.Ə.Əliev, K.İ.Xudaverdiyev, A.C. Hacıyev; 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

professorlarından F.A. Rüstəmov, M.S. Cəbra-

yılov, Ə.T. Baxşəliyev, S.M. Quliyev, S.S. Hə-

midov, A.S. Adıgözəlov, Q.E.Əzimov, M.M. 

Əmirov, M.İ. İlyasov, R.L. Hüseynzadənin do-

sentlər Ə.M. Abbasov, A.X. Hacyev və başqala-

rının yetirmələri dissertasiyalarını vaxtında və 

uğurla müdafiə etmiş və digərləri isə tədqiqatla-

rını müvəffəqiyyətlə davam etdirirlər.  

Bu arada pedaqoq almilərimizdən söhbət 

getdiyindən Seyid Əzim Şirvaninin (1835-1888) 

NİN nəsihətləri silsiləsindən olan “Rəbiül - 

ətfal” əsərindən bir neçə ibrətamiz beyti hörmət-

li oxucuların diqqətinə cəlb etmək istərdim: 

Üləma həqqini rəayət qıl, 

Əhli – elmə həmişə hörmət qıl. 

Demə bu kafər, ol müsəlmandır, 

Hər kimin elmi var – o, insandır. 

Elm bir nur, cəhl zülmətdir, 

Cəhl düzəxdir, elm cənnətdir. 

Alimə kim ki, eyləməz hörmət 

O deyildir peyğəmbərə ümmət. 

Sənə hər kimsə elm edər təlim, 

Ona vacibdir eyləmək təzim. 

Harda görsən, ona səlam eylə, 

Baş əyib qul tək ehtiram eylə. 

Qeyrini vəsf qılma yanında, 

Sən dur, ol söyləyən zamanında. 

Etmə naməhrəmə, yamandı, nəzər, 

Nəhy edibdir cənab peyğəmbər. 

Hazırda institutda çalışan elmi işçilərin 

əsas hissəsi onun aspiranturasının yetişdirməsi-

dirlər. İnstitutun hazırladığı yüksək ixtisaslı 

kadrlar eyni zamanda respublikamızın müxtəlif 

pedaqoji və elmi müəssisələrində, eləcə də 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində 

çalışırlar, həmçinin AMEA-da fəaliyyət göstə-

rirlər. İnstitutun yetirmələri respublikanın müx-

təlif elmi və pedaqoji təhsil müəssisələrində 

elmi işçi, baş müəllim, dosent, professor, kafed-

ra müdiri, prorektor və rektor kimi çalışırlar.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 

iyun 2000-ci il tarixli sərəncamı ilə yaradılan 

Təhsil Problemləri İnstitutunun (hazırki AR Tİ) 

keçmiş aspirantura Ģöbəsinin bazasında yeni 

yaradılmış Elmi-pedaqoji kadrların hazırlan-

ması Ģöbəsi kimi fəaliyyətini uğurla davam et-

dirir. Elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması şö-

bəsi Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitu-

tunun struktur vahidi olub, onun Nizamnaməsi-

nə uyğun fəaliyyət göstərir. Şöbə işini institutun 

nəzdində olan bütün şöbələrin müvafiq əmək-

daşlıqları, elmi müxbirləri, doktorant və disser-

tantları ilə əlaqələndirir, fəlsəfə və elmlər dokto-

ru proqramları üzrə doktorant və dissertant ha-

zırlığına rəhbərlik edir.  
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Doktorant və dissertant hazırlığının alqoritmi 

                                                          
Alqoritm 

  

 

Doktorant və Dissertantlar üçün 

YOL XƏRĠTƏSĠ 

Ġcraçılar 

Tənziml

əyən 

sənəd 

Qeyd-

lər 
Məsul 

Icraçı 

Məlumat 

Lan-

dırılan 

ġəxs 

2 3 5 6 7 

1.Doktoranturaya və dissertanturaya 

sənədlərin qəbulu qaydaları, qəbul 

planı və imtahanların keçirilmə 

müddəti haqqında kütləvi informa-

siya vasitələrində elanın verilməsi 

EPKHŞ İ.Ə.Ş 

TN tərə-

findən 

təsdiq 

olunmuş 

layihə 

 

2.Sənədlərin qəbulu və müsabiqə-

nin keçirilməsi üçün rektorun əmri 

ilə qəbul komissiyasının yaradılma-

sı 

EPKHŞ Direktor Əmr  

3.Doktoranturaya və dissertanturaya 

müraciət edənlərin sənədlərinin 

araşdırılması və ixtisas uyğunluğu-

nun müəyyənləşdirilməsi 

QK ------ Protokol  

4.Təqdim edilən sənədlərin əsasın-

da qəbul komissiyasının imtahanla-

ra buraxılmaq haqqında qərarının 

iddiaçılara bildirilməsi 

EPKHŞ İddiaçı Protokol  

5.Müvafiq ixtisaslar üzrə imtahan 

komissiyalarını yaradılması EPKHŞ 

Şöbə, 

Kafedra 

müdirləri 

Əmr  

6.Doktoranturaya qəbul imtahanla-

rının keçirilməsi və nəticələrin 

qəbul komissiyasına bildirilməsi 

EPKHŞ ------- Əmr  

7.Keçirilmiş müsabiqənin nəticələri 

və nəzərdə tutulan elmi rəhbərin 

rəyi əsasında qəbul komissiyasının 

qərarının rektorluğa bildirilməsi 

EPKHŞ Direktor 
İmtahan 

Protokol 
 

8.Doktoranturaya qəbul olunanlar 

haqqında rektor (direktor) tərəfin-

dən əmrin verilməsi və Doktorantu-

raya istehsalatdan ayrılmaqla qəbul 

olunan şəxslərin əmək kitabçasında 

doktoranturaya qəbul olunması haq-

qında əmrin qeyd edilməsi 

EPKHŞ 

və ÜŞ 
İddiaçı Əmr  

9. İddiaçıların müvafiq kafedralara 

təhkim olunması, onların dissertasi-

ya mövzusu, fərdi iş planı və elmi 

rəhbəri (məsləhətçisi) haqqında qə-

rarın qəbul edilməsi  

EPKHŞ 

və EŞ 
EŞ 

Təqaüd 

Əmri 
 

10. Qəbul olunan doktorant və dis-

sertantlar haqqında məlumatların 

direktorluq tərəfindən Təhsil Nazir-

liyinə və AAK-a göndərilməsi 

EPKHŞ 

və 

Kafedra

lar 

Doktorant 

/ 

dissertant 

Protokol 

çıxarışı 

və təsdiq 

 

11. Təsdiq edilmiş dissertasiya 

mövzularının AMEA Koordinasiya 

Şurası tərəfindən təsdiqinin təmin 

edilməsi 

EPKHŞ Direktor 
Hesabat 

(TN) 
 

Yox 

Yox 

1 

S 

2 

3 

4 

Hə 

     Giriş 

Hə 

Hə 

Hə 

Yox 

9 

10 

11 

12 

8 

7 

A 
     Çıxış 

6 

5 
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12. Doktorantlar üçün kafedra və ya

şöbə tərəfindən həftəlik dərs proq-

ramının hazırlanması və təsdiq-

lənməsi

EPKHŞ 

Prorektor 

və ya 

Elmi 

katib 

Siyahı 

13. Doktorantların xarici dildən və

ixtisasdan doktorluq (minimum)

imtahanlarının verilməsi

EPKHŞ 
Müəllim-

lər 

Dərs 

jurnalı 

14.Dissertasiyanın ilkin ekspertizası
Komis-

siya 
Direktor 

EŞ 

qərarı 

Diplom 
15.Dissertasiyanın müdafiəsi və

AAK-da təsdiqi
DŞ və 

AAK 

DŞ Elmi 

katibi 

1. EPKHŞ - Elmi-pedaqoji Kadr Hazırlığı

Şöbəsi 

2. İ.Ə.Ş. - İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi

3. ÜŞ – Ümumi Şöbə

4. EŞ – Elmi Şura

5. QK – Qəbul Komissiyası

6. TN – Təhsil Nazirliyi

7. AAK – Ali Attestasiya Komissiyası

8. DŞ – Dissertasiya Şurası

Elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması Ģö-

bəsi ARTİ-nin struktur vahidi olaraq ölkənin ali 

təhsil müəssisələri, AMEA-nın institutları, təhsil 

mərkəzləri və qurumları ilə, həmçinin, yerli və 

xarici (dövlət və özəl olmaqla) təhsil sisteminin 

idarəetmə strukturlarının doktorantura şöbələri ilə 

əməkdaşlıq edir. Beynəlxalq əməkdaşlığa əsasən 

universitetlərarası və qurumlararası ikitərəfli razı-

laşmalar, anlaşma memorandumları, əməkdaşlıq 

protokolları və digər bu kimi hüquqi vasitələr çər-

çivəsində həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-

netinin 2010-cu il 14 dekabr tarixli 235 nömrəli 

qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

İnstitutunda fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru 

proqramı üzrə doktorant və dissertant hazırlığı-

na icazə verilmişdir. İnstitutun adı Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 

dekabr tarixli 235 nömrəli qərarı ilə təsdiq edil-

miş doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Res-

publikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi 

təşkilatların siyahısında da yer almışdır.  

 “Azərbaycan Respublikası Prezidenti ya-

nında Ali Attestasiya Komissiyasının fəaliyyəti-

ni tənzimləyən müvafiq hüquqi aktların təsdiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, 2008-ci il 5 

iyun tarixli 769 №-li və 2011-ci il 15 fevral ta-

rixli 381 nömrəli Fərmanları ilə əlavələr və də-

yişikliklər edilmiş Doktorantura hazırlığı ali təh-

silin üçüncü səviyyəsidir və Azərbaycan Res-

publikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq 

edilmiş doktorantura ixtisaslarının (proqramları-

nın) təsnifatına uyğun müvafiq ixtisaslar üzrə 

geniş profilli alim və mütəxəssis hazırlığının hə-

yata keçirilməsini təmin edir. 

Doktoranturada təhsil fəlsəfə doktoru və 

elmlər doktoru proqramları üzrə həyata keçiri-

lir. Elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsi 

qaydaları haqqında Əsasnamənin 2-ci, 4-cü və 

38-ci bəndlərinə əsasən fəlsəfə doktoru elmi də-

rəcəsi iddiaçılarına dissertasiyalarının müdafiə-

sindən sonra Dissertasiya Şuralarının təqdim et-

diyi vəsatət əsasında, 4-6 ay ərzində baxılaraq,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən müəyyən

edilmiş nümunədə diplom verilir.

Doktorant və dissertant hazırlığı üçün 

şöbə tərəfindən üç vəsait hazırlanıb oxucuların 

istifadəsinə təqdim edilib: 2017-ci ildə pedaqo-

gika üzrə elmlər doktoru, akademik Hümeyir 

Əhmədovun ön sözü ilə başlayan “Pedaqogika 

və psixologiya problemləri: dissertasiya mövzu-

ları” (Kitab AR Tİ Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı 

şöbəsinin əməkdaşları, filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru, dosent Ə.P.Ə. Zeynalov, pedaqogika 

üzrə fəlsəfə doktoru, dosent S.H. Həsənova və 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru A.H. Nəzərova 

tərəfindən hazırlanmışdır), Bakı: “Vahıd-M” 

MMC, 2017, (189 s.); 2018-ci ildə (344 s.) AR 

Tİ “VAHİD-M” MMC nəşriyyatı tərəfindən 

“Elmi-pedaqoji və pedaqoji kadr hazırlığı prob-

lemləri” monoqrafiyasında (A.N. Abbasov, 

M.S. Kazımov ilə birlikdə) II. Elmi-pedaqoji

kadr hazırlığı üçün yol xəritəsi (H.H. Əhmədov,

s. 43-280) və 2019-cu ildə “Elmi kadr hazırlığı

məsələləri”. Metodik vəsait-Bakı: “Mütərcim”,

364 s. adlı metodik vəsait (Hümeyir Əhmədov,
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Əli Paşa Zeynalov, Aynur Əlimuradova, İlahə 

Nağdəlipur Nəccari). 

Hazırda doktorantlarımız öz tədqiqatlarını 

internet vasitəsilə dünyaya təqdim edə bilirlər. 

Son iki ildə onlarla doktorant və dissertant təhsil 

müddətindən xeyli əvvəl dissertasiyalarını ta-

mamlayaraq Müdafiə Şuralarına təqdim etmiş, 

müdafiə etmiş və diplomlarını almışlar. Onlar 

xarici dillərə yiyələnərək inkişaf etmiş yaxın və 

uzaq xarici ölkələrdə Azərbaycan xalqını, onun 

elminin inkişafını, milli-mənəvi dəyərlərini, to-

lerantlıq və multikultural dəyərlərini, adət-ən-

ənələrinin bəşəri xüsusiyyətlərini şərəflə təqdim 

və təbliğ edirlər. Doktorant və dissertantlarımı-

zın elmi məqalələri dövri elmi nəşrlərin daxil ol-

duğu beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləşmə 

bazalarına daxil olan mətbu orqanlarda nəşr olu-

nur. Bu elmi zəfərlərə aparan şərəfli yolda bütün 

tədqiqatçılara yeni yaradıcılıq uğurları ilə yanaşı 

əzmkar olmağa dəvət edirik. 

 
Hümeyir Əhmədov 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun 

Elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması şöbəsinin müdiri, 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor 

Rusiya Təhsil Akademiyasının xarici üzvü, 

RTA-nın əməkdar elm və təhsil xadimi 
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MULTĠCULTURAL AND TOLERANT VALUES ĠN NĠZAMĠ GANJAVĠ`S WORK 

Xülasə. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı, özünün ümumbəşəri konsepsiyası, fəlsəfi ideya və poetik-estetik də-

yəri baxımından bu günki həyatımız üçün də aktual səciyyə daşıyır. Dahi Nizami Gəncəvi yaradıcılığı, bəllidir ki, 

özünün ümumbəşəri konsepsiyası, fəlsəfi ideya və poetik-estetik dəyəri baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb 

etmişdir. “Nizami Gəncəvi yaradıcılığında multikultural və tolerant dəyərlər” adlanan bu məqalədə Nizaminin 

multikultural görüşləri tədqiq olunur. Nizami Gəncəvinin əsərlərində dünyanın ən müxtəlif xalqları və 

mədəniyyətlərinin bir arada, vahid fikir və ideya ətrafında təsvir olunması da, onu deməyə əsas verir ki, hələ XII 

əsrdə Azərbaycan ədəbi-bədii təfəkküründə multikultural və tolerant baxışlar mühüm yer tutub. 

Müəlliflər şairin poemalarını tədqiq edərkən, mövzunun tələblərinə uyğun olaraq öz fikirlərini faktlar-

la sübut etmişdirlər.  

Açar sözlər: multikulturalizm, tolerantlıq, Azərbaycan ədəbiyyatı, Nizami, xəmsə. 

Резюме. Творчество Низами Гянджеви, его универсальная концепция, философская идея и поэ-

тико-эстетическая ценность актуальны для нашей жизни сегодня. Известно, что творчество великого 
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Низами Гянджеви было важным с точки зрения его универсальной концепции, философской идеи и 

поэтико-эстетической ценности.  

Эта статья, озаглавленная «Мультикультурные и толерантные ценности в творчестве Низами 

Гянджеви», исследует мультикультурные взгляды Низами. Тот факт, что в произведениях Низами 

Гянджеви изображены самые разные народы и культуры мира вместе, вокруг общей идеи, дает осно-

вание сказать, что его мультикультурные и толерантные взгляды играли важную роль в литературной 

и художественной мысли Азербайджана XII века. Исследуя стихи поэта, авторы подтверждали свои 

взгляды фактами в соответствии с требованиями тематики. 

Ключевые слова: мультикультурализм, толерантность, азербайджанская литература, 

Низами, хамса  

 

Summary. In Nizami Ganjavi's work, his universal concept is relevant for today's life in terms of 

philosophical ideas and poetic and aesthetic value. The work of the great Nizami Ganjavi was important in 

terms of its universal concept, philosophical idea and poetic and aesthetic value. Called multicultural and 

tolerant values in Nizami Ganjavi's work, this article examines Nizami's multicultural views. The fact that 

Nizami's works depict different peoples and cultures of the world around a common idea and reason gives 

grounds that multicultural and tolerant views played an important role in the literary and artistic thought of 

Azerbaijan in the 12 centuries. While researching the poet's poems, the authors proved their views with facts 

in accordance with the requirements of the subject.  

Keywords: multiculturalism, tolerance, the Azerbaijani literature, Nizami, hamsa.  

 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ən gör-

kəmli simalarından olan dahi Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığı, bəllidir ki, özünün ümumbəşəri 

konsepsiyası, fəlsəfi ideya və poetik-estetik də-

yəri baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etmiş-

dir. Ümumbəşəri konsepsiya bu gün mənəvi 

böhran yaşayan bəşər həyatı üçün də aktualdır.  

Onun yaradıcılığına söykənərək deyə bilə-

rik ki, Nizaminin əsərlərində də multikultura-

lizm və tolerantlıq elementlərinə rast gəlmək 

mümkündür. Belə ki, Nizami yaradıcılığında 

dünyanın ən müxtəlif xalqları və mədəniyyətləri 

bir arada, vahid fikir və ideya ətrafında təsvir 

olunmuşdur ki, bu da hələ XII əsrdə Azərbaycan 

ədəbi-bədii təfəkküründə mövcud olan multikul-

tural və tolerant dəyərlər baxışın tipik örnəyi idi.  

Nizami əsərlərində olan multikultural, əx-

laqi, etik, insana və insanlığa olan sevgi və bağ-

lılıq, deyə bilərik ki, onun aldığı ailə tərbiyəsi 

ilə bağlı olmuşdur. Məlumdur ki, mənbələrdən 

aldığımız məlumata görə, onun atası Yusif çö-

rəkçi olmasına baxmayaraq, mükəmməl biliyə 

və əxlaqi görüşlərə malik olan bir şəxsiyyət ol-

muşdur. Bu münasibətlə görkəmli Nizamişünas 

alim Məmməd Cəfərin “Nizaminin fikir dünya-

sı” adlı əsərində verilmiş şairin etirafları fikri-

mizin təsdiqidir. 

Tədqiqatçı Nizaminin atasına olan məhəb-

bətini ifadə edərək yazır:-“Atam, Allah ona 

qəni-qəni rəhmət eləsin. O, mənə dedi: Oğlum, 

əgər istəyirsən ki, gecən gündüzündən parlaq 

olsun, çalış həmişə qəlbinin çırağını qəlbi işıqlı 

olanların məşəli ilə yandır”.  

Mədəni müxtəlifliyə yüksək dəyər veril-

məsi verilməsi intibah şairi Nizami dühasının 

mahiyyətindədir. Etiqadca müsəlman olan, beş 

poemadan ibarət “Xəmsə”si ilə dünyaşöhrətli 

şair bütün əsərlərini minacatla başlayır, Məhəm-

məd peyğəmbərin tərifini verir və bütün bunlar-

la bərabər başqa dinlərə elə bir məhəbbət sərgi-

ləyir ki, bunun təyinatı böyük mənada oxucuda 

multukultural dəyərlərə sahiblənməyi bir şüar 

kimi təlqin edir. 

Nizami öz poeziyasının multikultural təyi-

natına birbaşa işarə vuraraq yazır: 
 

Hər hücrəyə köçürdüm, şeiri, şeiriyyəti mən. 

Çıxartdım meyxanədən, ucaltdım sənəti mən. 

Bir dəfəlik tullayıb zünnar ilə xirqəni, 

Zahidlər, rahiblər də gəlib tapdılar məni. 
 

Bu misralarda Nizami öz poeziyasının di-

nindən asılı olmayaraq hamıya aid olduğunu 

vurğulayır və bildirir ki, onun yazıları təkcə 

xirqə geyinən müsəlman sufilər üçün deyil, bel-

lərinə qıldan toxunmuş kəmər-zünnar bağlayan 

məsihilər -xristianlar da bu poeziyadan faydala-

na bilərlər. 

Dünya şöhrətli mütəfəkkir şair Nizamiyə 

ümumdünya sevgisini qazandıran ən başlıca 

cəhət onun əsərlərindəki insanpərvərlik, huma-

nizm, heç bir dini-etnik fərq qoymadan bütün 
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bəşəriyyət üçün ağrıyıb-acıması, narahatlıq ke-

çirməsidir. 

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 

adı hələ özünün həyatda olduğu zamanlarda do-

ğulduğu Gəncə şəhərindən, vətəni Azərbaycanın 

hüdudlarından çıxaraq, bütün Şərqdə tanınmış 

və çox keçmədən möhtəşəm ədəbi məktəbin 

simvoluna çevrilmişdir. Nizaminin beş poeması 

bu gün əksər dünya xalqlarının dilinə çevrilmiş 

və demək olar ki, bir çox Şərq və Qərb ölkələ-

rində tədqiq edilmişdir. 

Dahi alman şairi Höte özünün məşhur 

“Şərq-Qərb divanı”nda Nizaminin yaradıcılığın-

dan da bəhs etmiş, şairin əsərlərini yüksək qiy-

mətləndirmişdir. 

Onun poemalarında dünyanın ən müxtəlif 

xalqları və mədəniyyətləri bir arada, vahid fikir 

və ideya ətrafında təsvir olunmuşdur ki, bu da 

hələ XII əsrdə Azərbaycan ədəbi-bədii təfəkkü-

ründə mövcud olan multikultural və tolerant ba-

xışın tipik örnəyi idi.  

“Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən 

yüksək meyarı insanın dəyəri idi. İrqi, milli və 

dini ayrı-seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən bu şairin 

qəhrəmanları içərisində türk, fars, ərəb, çinli, 

hindli, zənci, yunan, gürcü və s. xalqların nüma-

yəndələrinə rast gəlirik. Humanist şair müxtəlif 

dinlərə mənsub bu qəhrəmanların heç birinin mil-

liyyətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun 

qəhrəmanları ədalət, xalq xoşbəxtliyi, yüksək 

məqsədlər uğrunda mübarizə aparırlar. İnsan şəx-

siyyətinə, insan əməyinə ehtiram şairin yaradıcı-

lığının aparıcı mövzularındandır” (2, s. 77-78 ). 

Nizami yaradıcılığında insan şəxsiyyətinə, 

insan əməyinə ehtiram əsas yer tutur. Onun 

“Zəncinin arzuları” əsərindəki bir yanaşmasına 

diqqət edək: 

Zəncinin zahiri qaradır, ancaq, 

Sən ağzından çıxan saf sözlərə bax. 

Zənci dəmir kimi qara, parlaqdır, 

Üzü qaradırsa, ürəyi ağdır.” 

Bizdə bərabərdir hamının varı, 

Bərabər bölərik bütün malları. 

Bizdə artıq deyil heç kəsdən heç kəs, 

Bizdə ağlayana heç kimsə gülməz. 

(3, s. 88-89) 

Bu beytləri insan konsepsiyası aspektin-

dən təhlil edən X. Əlimirzəyev yazır ki, “İnsan 

insana zahiri görkəminə, rənginə irqinə, ictimai 

vəziyyətinə görə qiymət verməməlidir. İnsan 

hər yerdə insandır. Bu ali, şərəfli adına görə o, 

həmişə böyük hörmətə, ehtirama, məhəbbətə la-

yiqdir” (1, s. 50)  

Şairin özünün yaratdığı zənci obrazına ya-

naşmasından da aydın olur ki, yaradılışın əşrəfi 

olan insan hər zaman, hər yerdə ən yüksək qiy-

mətə layiqdir və onun qiyməti daxili məzmunu 

və mahiyyətinə görə verilməlidir.  

Alimin verdiyi izahdan aydın olur ki, dahi 

şairimiz Nizami müasir dövrdə belə tez-tez rast 

gəlinən problemlərdən birinə - rasizmə qarşı hələ 

öz zamanında qarşı çıxmış, poetik sözün qüdrəti 

ilə insanın mahiyyətini daxili dünyasında, kamal 

və ağlında, daha konkret desək, fikir və düşüncə-

lərində axtarmışdır. Şair zənci obrazına mənfi mü-

nasibət bəsləyən, ona “yuxarıdan aşağı baxan” in-

sanlara üzünü tutaraq diqqəti insanın daxili aləmi-

nə, ürək-könül dünyasına yönəldir. Şairin yanaş-

masından aydın olur ki, yaradılışın əşrəfi olan 

insan hər zaman və hər yerdə ən yüksək qiymətə 

layiq olmalıdır. Onun qiyməti daxili məzmunu, 

mahiyyəti hesabına verilməlidir.  

Tolerantlıq, dözümlülük, özgəyə acıma 

şairin, demək olar ki, bütün əsərlərində aparıcı 

xətləri təşkil edir. Nizami “insan” dedikdə di-

nindən, irqindən və dilindən asılı olmayaraq 

bəşər övladını-müxtəlif millətlərin nümayəndə-

lərini nəzərdə tutur. 

 Məhz insanın dəyrələndirilməsinin bu 

prizması fərdlər, cəmiyyətlər, xalqlar, mədəniy-

yətlər arasında sədd çəkilməsini, uçurum yara-

dılmasını deyil, onların qarşılıqlı ünsiyyətinə və 

paylaşmasına çağırışdır. Bu fəlsəfədə insanlar 

biri-birindən fərqləndirilir, lakin bu fərq onların 

zahiri, dini, irqi əlamətlərinə görə deyil, əqli, ka-

malı və qabiliyyətlərinə əsasən müəyyən olunur. 

Buradan aydın olur ki, Nizami yaradıcılığının 

ümumbəşəriliyinin ən mühüm əlamətlərindən 

biri gerçəkliyi, onun ən müxtəlif səviyyələrini-

fərdləri, cəmiyyətləri, mədəniyyətləri multikul-

tural və tolerant baxışlar bucağında dərk etməsi, 

anlamasıdır. 

Bu da onu deməyə əsas verir ki, Nizami 

yaradıcılığının ümumbəşəriliyinin ən mühüm 

əlamətlərindən biri gerçəkliyi, onun ən müxtəlif 

səviyyələrini – fərdləri, cəmiyyətləri, mədəniy-

yətləri multikultural və tolerant baxışlar buca-

ğında dərk etməsidir: 
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Ey müsəlman, öyünmə, atəşpərəst deyilsən, 

Bir günəşin eşqindən zərrəcə məst deyilsən. 

Kaş ki, hindli möbidtək dərk edəsən dünyanı. 

Bu dünyaya uymadan tərk edəsən dünyanı  

  (8, s. 15-16) 
 

Burada isə bədii mətn kontekstində müsəl-

man və atəşpərəst bir araya gətirilir və müsəl-

man olduğuna görə öyünən birinin Günəşin isti-

sindən məst olmadıqca atəşpərəstdən heç bir 

fərqi olmadığı vurğulanır. Daha aydın ifadə 

etsək, əgər bir müsəlman ibadət etdiyinə ruhən, 

mənən bağlı deyilsə, yəni bir atəşpərəstin pərəs-

tiş etdiyi oddan, istidən enerji aldığı kimi, ibadət 

etdiyindən enerji almırsa, deməli o öz ibadətinə 

ruhən bağlı deyil. İkinci beytdə isə, şair fikrini 

konkret nümunəyə əsaslanmaqla izah edir. Şai-

rin multikultural və tolerant düşüncə tərzi hindli 

möbidi müsəlmana nümunə kimi göstərməsin-

dən açıq aydın hiss olunur. O, bir müsəlmana da 

dünyanı dərk etməyi, yəni onun maddi, aldadıcı 

nemətlərinə uymamağı, bu dünyanı dərk edərək 

tərk etməyi məsləhət görür. Hesab edirik ki, bu 

yanaşma tolerantlığın ən bariz nümunəsi olmaq-

la bərabər, Azərbaycan xalqının fəlsəfi təfəkkü-

rü üçün xarakterik olan tolerant dəyərlərin Niza-

mi Gəncəvi zirvəsindən parlaq bəyanı idi. 

Təkcə Azərbaycanın yox, həm də bütün 

dünyanın dahi söz sərraflarından olan Nizami 

Gəncəvi yaradıcılığının da ana xəttini bu dəyərlər 

təşkil edir. Qeyd etdiyimiz kimi, N. Gəncəvi 

üçün şəxsiyyətin ən yüksək meyarı insanlıqdır, 

insani münasibətlərdir, daha dəqiq desək, tole-

rantlıqdır. Məhz buna görə də irqi, milli və dini 

ayrı-seçkiliyi qəbul etməyən şairin qəhrəmanları 

arasında türk, ərəb, fars, hindli, çinli, həbəş, 

yunan, gürcü və başqa xalqların nümayəndələri 

də xüsusi yer tutur. Görünür, Nizaminin dünya-

ya, insanlara, insanlığa, ümumiyyətlə, bəşərə 

sevgisi onun ailəsindən aldığı tərbiyə, öyüd-nəsi-

hətlər nəticəsində yaranıb, formalaşıb. Nizaminin 

əsərlərində vəsf olunan multikultural, əxlaqi, 

etik, insana və insanlığa olan sevgi və bağlılıq da 

məhz, onun ailədə aldığı tərbiyəsindən irəli gəlir. 

Öz həyatı ilə də şair multikultural ruhlu bir insan 

olmuşdur. Yazdığı əsərə görə Dərbənd hakiminin 

ona hədiyyə kimi göndərdiyi cariyəni məzhəb və 

dil ayrılığına baxmayaraq, sevmiş və Afaq adlı 

bu qızla evlənmişdir. Bu faktın özü XII əsr 

Gəncəsində belə hadisəyə tolerant münasibət 

bəsləyən bir cəmiyyətdə mümkün ola bilərdi.  

Bu da heç şübhəsiz ki, Nizaminin bir şəx-

siyyət kimi yetişməsinə və yaradıcılığına da tə-

sirsiz ötüşməyib. Məsələn, onun “Yeddi gözəl” 

poemasında çoxmədəniyyətli mühitin həyati bir 

mənzərəsi ilə, müasir dildə desək, multikultural 

mühitin mükəmməl təsvirini görürük.  

Şair yeddi iqlimdən olan, fərqli inanc sa-

hibələri qadın tiplərini hind, rum, slavyan, Məğ-

rib, Xarəzm, Çin, türk qadınlarını hökmdar Bəh-

ramın ətrafında bir araya gətirir.  

Bu qadınlar ona dünyanın müxtəlif ölkələ-

rində baş vermiş əhvalatları nəql edirlər. Əsərdə 

Bəhramın bir şəxsiyyət kimi formalaşması pro-

sesi də gedir. Bu kamilləşmənin, məhz, multi-

kultural mühitdən keçərək baş tutması oxucuda 

şüuraltı olaraq o fikri möhkəmləndirir ki, ümu-

mən bəşərin real tərəqqisində multikulturaliz-

min alternativi yoxdur.  

Əsəri tədqiq edən müasir araşdırmaçılar 

burada orta çağ dünyasının kosmik modelinə 

diqqəti çəkir, bu modeldə məkanın yeddi iqlimə 

bölündüyü, hər iqlim və hər iqlimdəki ölkənin 

göyün bir qatı sayıldığını, yeddi gözəlin də ayrı-

ayrılıqda mənsub olduqları iqlimlərə uyğun sim-

vollarla bəzədilmiş saraylarda yerləşdirilməsini 

qeyd edərək maraqlı qənaətlərə gəlirlər. Şənbə 

günü Saturn planetindən olan yeddi iqlim şahı 

Hind şahının qızı yeddi iqlim şahzadəsi  

Furəcin qara gümbəzli və Bəhram şahın 

da qara paltar geyinib daxil olduğu otaqda şaha 

“Qara geyimli kənizin nağılı”nı, bazar günü 

Günəş planetindən olan yeddi iqlim şahı Çin-

Təbriz şahının qızı yeddi iqlim şahzadəsi Yəğ-

mənazın sarı günbəzli və Bəhram şahın da sarı 

paltar geyinib daxil olduğu otaqda şahzadənin 

söylədiyi “Kəniz alan və satan şahın nağılı”nı, 

bazar ertəsi Ay planetindən olan, yeddi iqlim 

şahı Xarəzm şahının qızı yeddi iqlim şahzadəsi 

Nazpərinin yaşıl günbəzli, şahın da yaşıl rəngli 

paltar geyinib daxil olduğu otaqda şahzadənin 

ona “Bişr ilə Məlihanın nağılı “nı, çərşənbə ax-

şamı Mars planetindən olan yeddi iqlim şahı 

Səqlam şahının qızı yeddi iqlim şahzadəsi Nəs-

rimuşun qırmızı günbəzli, şahın da qırmızı rəng-

li paltar geyinib daxil olduğu otaqda şahzadənin 

ona “Ərə getmək üçün şərt qoyan qızın nağılı”-

nı, çərşənbə günü Merkuri planetindən olan 

yeddi iqlim şahı Məğrib şahının qızı yeddi iqlim 

şahzadəsi Azəryunun firuzəyi günbəzli şahın da, 

firuzəyi rəngli paltar geyinib daxil olduğu otaq-
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da şahzadənin ona “Mahanın nağılı”nı, cümə 

axşamı Yupiter planetindın olan yeddi iqlim 

şahı Qeysər şahın qızı yeddi iqlim şahzadəsi 

Humayın səndəli günbəzli və şahın da səndəli 

rəngli paltar geyinib daxil olduğu otaqda şahza-

dənin ona “Xeyir və Şərin nağılı”nı, cümə günü 

Venera planetindən olan yeddi iqlim şahı Kəsra 

şahın qızı yeddi iqlim şahzadəsi Dürsətin ağ 

günbəzli və Bəhram şahın da ağ rəngli paltar ge-

yinib daxil olduğu otaqda şahzadənin ona “Xa-

cənin nağılı”nı söyləməsi oxucularda xüsusi bir 

maraq yaradır. Təhlilini verdiyimiz bu parçada 

ilk baxışda şairin folklor görüşləri diqqət çəkici 

olsa da, onun multikulturalizmin əsas prinsipi 

olan tolerantlığı, dini və irqi seçkiliyə fərq qoy-

maması, yeddi iqlimə mənsub olan ayrı-ayrı din 

daşıyıcılarına hörmət və ehtiram daşıyıcısı olan 

Nizamini gözlərimiz qarşısında multikultural 

şair kimi canlandırır.  

Nizami “Yeddi gözəl” əsərində türk qızı 

Fitnə obrazı vasitəsilə türklərin gücünü, qüvvə-

tini, gözəlliyini təqdim edir. Əsərdə Fitnənin 

Bəhram şaha dərs verməsi eyni zamanda “İs-

gəndərnamə” də də türk qızı, qüdrətli Bərdə 

hökmdarı Nüşabənin İsgəndərə dərs verməsini 

ümumiləşdirməklə türkün gücünü, qüvvətini, 

eyni zamanda türkün müdrikliyini yerli və 

dünya oxucularının nəzərinə çatdırır. 

Nizami Gəncəvinin multikulturalizmə, tole-

rantlığa köklənə fəlsəfi dünyagörüşü onun bütün 

yaradıcılığında, xüsusən də “İsgəndərnamə” 

poemasında daha qabarıq şəkildə öz əksini tapıb.  

Nizaminin fəlsəfi düşüncələrinin təhlili 

bizə onu deməyə əsas verir ki, o, dindar, islam 

dininin bütün incəliklərini mükəmməl bilən bir 

şəxsiyyət olmaqla yanaşı, həm də bütün dinlərə 

böyük hörmət və rəğbətlə yanaşıb. Buna görə də 

o, əsərlərinə elə bir ad seçməyə çalışırdı ki, 

həmin adın daşıyıcısı bütün dünya tərəfindən ta-

nınsın və dünyada mövcud olan bütün dinlərə 

rəğbəti olsun.  

Xristian dinin peyğəmbəri ilə İslam dini-

nin peyğəmbərinə eyni gözlə baxır, yalnız dinin-

dən asılı olmayaraq ədalətli və ağıllı hökmdar 

axtarır. Nizaminin ədalətli və ağıllı hökmdar ax-

tarışı “İsgəndərnamə” əsərində də özünü qabarıq 

bir şəkildə büruzə vermişdir. 

Nizami Gəncəvinin dünyagörüşünə görə, 

belə bir şəxsiyyət Makedoniyalı İsgəndər olub. 

Bununla belə, şair poemasında tarixi şəxsiyyət 

olan İsgəndəri sanki öz libasından çıxararaq ona 

bədii don geyindirir və onu özünün arzuladığı 

bir hökmdar kimi təqdim edir.  

Əsərdə Nizaminin İsgəndəri adil bir hökm-

dar kimi təqdim etməsi əslində onun görmək 

istədiyi hökmdarların ümumiləşmiş surətidir. İs-

gəndərin yunan alimləri: Ərəstun, Hürmüz, Əfla-

tun, Valiz, Bəlinas, Fərfiryus, Sokratı sarayına 

dəvət etməsi, onları öz başına yığması, sarayında 

yaşatması və onların verdiyi nəsihətlərdən bəh-

rələnməsi onun elmə olan diqqət və qayğısından 

irəli gəlir. 
  

 Əmr etdi, verildi belə bir fərman: 

 “Alimdir gözümdə ən əziz insan”! 

Elmlə, hünərlə başqa cür heç kəs,  

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz (4, s.37) 
 

Nizaminin əsərində İsgəndəri adil hökm-

dar kimi təqdim etməsi də, əslində onun görmək 

istədiyi hökmdarların ümumi bir obrazı idi. Belə 

bir ideyanı o dövr şair və mütəfəkkirlərin bir ço-

xunun əsərlərində müşahidə etmək mümkündür. 

O dövrdə yaşayan bir çox ədəbiyyatçılar hesab 

edirdilər ki, ideal, demokratik, tolerant bir cə-

miyyətin yaradılması, məhz adil bir hökmdarın 

vəzifəsidir və ona bağlıdır. Onlar hesab edirdilər 

ki, məhz adil bir hökmdar belə bir cəmiyyət ya-

ratmaq iqtidarındadır. 

Nizami Gəncəvi “İsgəndarnamə” poema-

sında bir sıra uzaq xalqların nümayəndələrinin 

parlaq, gənc, gözəl surətlərini yaratmış və onla-

ra öz səmimi münasibətini ifadə etmişdir. Bu da 

qüdrətli sənətkarın böyük ideallar çarçısı və 

yüksək multikultural düşüncə sahibi olmasını 

açıq-aşkar şəkildə ortaya qoyur. Nizaminin 

“Xəmsə”sinə daxil olan əsrarəngiz əsərlərdən 

biri də “Xosrov və Şirin”dir. 

Digər əsərlərində olduğu kimi, bu əsərin-

də də multikulturalizm elementlərinə rast gəlinir. 

Əsərdə hadisələr əsərin qəhrəmanları Sasani şahi 

II Xosrov Pərviz (590-628) və Bərdə hökmdarı 

Məhinbanunun qardaşı qızı Şirinin məhəbbət 

hekayəsi əsasında cərəyan edir. Poemada baş 

verən maraqlı epizodlardan biri Şirinin bibisi olan 

Məhinbanunun Şirinə verdiyi nəsihətdir ki; 
 

Əgər o, aydırsa , biz afitabıq , 

O, Keyxosrovsa, bizsə Əfrasiyabıq  

(3,s. 119). 

deməklə, Şirinin bir türk olduğunu, türklə-

rə məxsus yüksək keyfiyyətləri oxucuların nəzə-

http://genderi.org/bismillahir-rehmanir-rehim-v7.html
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rinə çatdırır. Klassik ədəbiyyatda çox vaxt Ay 

oğlan və Günəş qızın simvolu olduğu kimi, Əf-

rasiyab türklüyü, Keyxosrov isə iranlılığı təmsil 

edir. Nizaminin əsərdə baş qəhrəman olaraq, 

məhz, İran şahı olan Xosrovu Şirinin həmdəmi 

kimi təqdim etməsi də, onun multikultural dün-

yagörüşündən irəli gəlir. 

Nizami Gəncəvi “Xosrov və Şirin” poe-

masında mədəni müxtəlifliyə ünvanlanan fikir-

lər səsləndirərək qeyd edir: 
 

Müxtəlif nəğmələr, müxtəlif pərdə 

Birləşsə, xoş ahəng çıxar bir yerdə. 
 

Nizami Gəncəvi bu beyt ilə mədəni müx-

təlifliyi bir zənginlik kimi xarakterizə edir. Bu 

tendensiya məhz multikulturallığa yönəlmiş bir 

yanaşmadır və demək olar ki, Nizami Gəncəvi-

nin bütün yaradıcılığında izlənilməkdədir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, bu tendensiya zamanla Azər-

baycanın ədib və düşüncə adamlarının yaradıcı-

lığında ana xətt olaraq müşahidə edilməkdədir. 

“Xosrov və Şirin” poemasında təsvir 

edilən atəşpərəstliyin, xristianlığın, bütpərəstli-

yin insan səadəti yolunda heç bir maneə yarat-

mamısının təsviri də dahi şairdə multikultural 

əhvalın yüksək olmasından xəbər verir.  

Həmçinin mütəfəkkirin digər poemaların-

da da bu ideyalara rast gəlmək mümkündür. Şai-

rin qələmə aldığı “Sirlər xəzinəsi” poemasında 

da çoxmədəniyyətlilik mənzərəsinə, tolerantlığa, 

multikultural dəyərlərə rast gəlmək mümkündür. 

Bu baxımdan şair “Sirlər xəzinəsi” poemasında 

dini zəmində ayrı-seçkilik aparmır, atəşpərəst-

lik, xristianlıq və islam dininə obyektiv bir mü-

nasibət bildirir. Xristian dinin peyğəmbəri ilə 

islam dininin peyğəmbərinə eyni gözlə baxır.  

“Sirlər xəzinəsi” poemasında “Ədalətli və 

insaflı olmağa dair” söhbətdə şair hökmdarları 

nəzərdə tutaraq onlara ağıllı, tədbirli, ədalətli ol-

mağın, xalqın gözündə ucalmağın yolunu din-

lərdə ifadə olunan ilahi təlimatlara əməl etmək-

də görür və yazır: 
 

Dini sevib qorumaq sənin borcundur  

hər gün, 

Bu yolda can qoyublar, haqq sevənlər  

   haqq üçün (7, s. 97) 
 

Dahi şairin kredosu belədir: “Bu günəşdən 

dünyaya hamıya işıq çatar”. Nizami poeziyası 

adamları xeyirxahlığa, darda qalanların əlindən 

tutub kömək etməyə çağırır. Nizaminin fikrincə, 

sən başqasına kömək edərsənsə, başqası da bir 

gün sənə köməyini əsirgəməz. Sənətkarın çox-

saylı misraları multikultural təhlükəsizliyin özül 

prinsiplərindən biri olmağa layiq nümunələrdir.  
  

Şadlıq gəldi- gedərdi, qəm də gəldi gedərdi. 

Hər gecənin sonusa bir günəşli səhərdi. 

Hər yoxuşun enişi, hər təpənin düzü var,  

Bu günəşdən dünyada hamıya işıq çatar. 
 

Ümumiyyətlə, dahi Azərbaycan şairi və 

mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin bütün yaradıcı-

lığında, digər poemalarında da multikultural 

dəyər öz əksini tapmışdır. “Humanist şair müx-

təlif dinlərə mənsub bu qəhrəmanların heç biri-

nin milliyyətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır, 

fərqli fikir və mədəniyyətlərə göstərilən hörmət-

lə yanaşır. Nizami vahid din ideyasını irəli sür-

məklə xalqlar, millətlər, milli etnik qruplar, tay-

falar arasında mövcud olan münaqişələrə son 

qoymaq istəyir. Nizami xalqların adını çəkərək 

də onların mənsubiyyətinə hörmətlə yanaşır. O 

qara dərili zəncini açıq qəlbə və möhkəm xüsu-

siyyətə malik olduğunu qeyd edərək irqi mənsu-

biyyəti əsasında insana qiymət verməkdən çə-

kindirir” (1, s. 26). 

Əslində qlobal xarakter daşıyan bu möv-

zunu bir məqalə həcmində ümumiləşdirmək 

mümkün olmadığından biz problemdən konkret 

şəkildə danışa bildik. Təkcə bir kiçik həcmli 

məqalə ilə söz yox ki, Nizami bədii dühası fo-

nunda onun multikultural görüşlərini tam şəkil-

də ifadə etmək mümkün deyil. Bu mövzu müa-

sir ədəbiyyatşünaslıqda öz tədqiqatçısını gözlə-

yən vacib, aktual mövzulardan biridir. 
 Problemin aktuallığı. Son illərin araşdırma-

ları göstərir ki, Azərbaycanda multikultural dəyərlə-

rin formalaşması təbii coğrafi mövqe, tarixi-siyasi 

proseslərin gedişatı və xalqın milli özünəməxsus xü-

susiyyətləri ilə sıx bağlıdır. Burada hakim dini dü-

şüncənin xarakteri də mühüm rol oynayır. Klassik 

Azərbaycan ədəbiyyatının formalaşma prosesinə, 

burada öncə, türk-oğuz mədəniyyətinin, daha sonra 

isə ümumşərq müsəlman mədəniyyətinin təsirindən 

formalaşan çoxsaylı ideya-fikir təmayüllü məktəb, 

təriqət və cərəyanları qeyd etmək lazımdır. Azərbay-

can klassik ədəbiyyatının ideya qaynaqlarından biri 

kimi, həm də şifahi xalq ədəbiyyatı və onun çoxsaylı 

nümunələrini göstərmək olar. Dahi Azərbaycan şair-

ləri Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Məhsəti Gən-

cəvi, Şəbüstəri, Qazi Bürhanəddin, İmadəddin Nəsi-

mi, Füzuli, Məsihi və başqaları yaradıcılıqlarında 

humanist, bəşəri dəyərlərin təbliği və təsvirinə daim 
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geniş yer verməklə, ayrı-ayrı fərdi, dini və etnik 

qrupların maraqlarının deyil, insanlıq fəlsəfəsinin 

təbliğatçısı, tərənnümçüsü kimi çıxış etmişlər. Təsa-

düfi deyildir ki, həmin sənətkarların yaradıcılığında-

kı bu baxışlar onların yaşam fəlsəfəsi, həyat kredo-

suna da çevrilmişdir. Bu həm də ondan irəli gəlirdi 

ki, həmin sənətkarların yaradıcılığındakı bu baxışlar 

onların həyat tərzindən və yaşam fəlsəfəsindən qay-

naqlanırdı. Onların bir çoxu isə bütün ömrünü həmin 

ideyaların təbliği və təşviqinə həsr etmişlər. 

 Problemin yeniliyi. Apardığımız tədqiqatın 

başlıca məqsədi Nizami Gəncəvi yaradıcılığında mul-

tikultural və tolerant dəyərlər haqqında fikirləri pe-

daqogika sahəsi üçün vacib olan, neçə əsr keçməsinə 

baxmayaraq indi də öz aktuallığını saxlamaqdadır.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. N. Gəncəvi-

nin pedaqoji ideyalarından pedaqogika elminin inki-

şaf istiqamətində istifadə etməkdə praktik müəllim-

lər, pedaqoqlar, gənc tədqiqatçılar geniş faydalana 

bilərlər. 
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Xülasə. Bu məqalədə innovasiyanın mahiyyəti və məzmunu araşdırılır. Ehtiyacların inkişafı nəzərə 

alınaraq innovasiya təcəssüm etdirilən intellektual fəaliyyət şəklində təqdim olunur. Məqalədə cəmiyyətdəki 

sosial, istehsalat, texniki, iqtisadi münasibətlərə təsiri çərçivəsində "innovasiya", "yenilik" və "yenilikçi" an-

layışlarının arasındakı əsas fərq açıqlanır. İnnovasiyanın konkret mənası və müəyyən nəticəsi olan bir kate-

qoriya kimi qəbul edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. 

Açar sözlər: innovasiya, yenilik, innovasiyanın tarixi, innovativ proses, innovasiyanın sferası, 

innovasiyanın potensialı, innovativ fəaliyyət fəaliyyət. 

Резюме. В данной статье рассматривается сущность и содержание инноваций. Учитывая во 

внимание развитие потребностей, инновация представляется в виде интеллектуальной деятельности. 

В статье раскрывается принципиальное различие понятий и «инновация», «новшество» и «нововведе-

ние» в рамках их воздействия на социальные, производственно-технические, экономические отноше-

ния в обществе. Особое внимание уделено восприятию инновации в качестве категории, имеющей 

конкретное значение и определенный результат. 

Ключевые слова: инновация, новшество, нововведение, история инноваций, инновационный 

процесс, инновационная сфера, инновационный потенциал, инновационная деятельность. 

Summary: This article examines the essence and content of innovation. Taking into account the 

development of needs, innovation is presented in the form of intellectual activity. The article reveals the 

fundamental difference between the concepts and "innovation", "innovation" and "innovation" in the 

framework of their impact on social, industrial, technical, economic relations in society. Particular attention 

is paid to the perception of innovation as a category that has a specific meaning and a certain result. 

Key words: innovation, innovation, innovation, history of innovation, innovation process, innovation 

sphere, innovation potential, innovation activity. 

Bəşər xəlq olunandan bu günə qədər təbiət 

və cəmiyyət hadisələri ilə təmasda tarixi təka-

mül yaşamaqdadır. Dünyanı dərk etmək mara-

ğından doğan bazis-düşüncə sayəsində insanın 

təfəkkürü daim təkmilləşmiş, sosial-iqtisadi və 

elmi-texniki inkişafa nail olmuşdur. İnkarı-inkar 
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qanununa uyğun olaraq “köhnənin” mütərəqqi 

elementlərini əxz etməklə, yaradılan və praktika-

da təsdiqini tapan hər bir “yenilik” ümumi inkiş-

afın istiqamətini müəyyən etmişdir. Müxtəlif 

zaman və məkanda bu yeniliklər fərqli anlayış-

larda, məsələn “innovasiya” terminində ifadəsini 

tapsa da, yenilik mahiyyətini bu gün də saxla-

maqdadır. İnnovasiya anlayışının, və innovativ 

təlim metodlarının tətbiqi tarixi ilə bağlı aşağıda 

təqdim etdiyimiz faktlar fikrimizi təsdiq edir. 

Qərb ölkələrinin tədqiqatçılarının əsərlə-

rində “İnnovasiya” anlayışının ilk dəfə XIX 

əsrdə meydana gəldiyi iddia olunur. İnnovasiya 

termininin ilk dəfə qərb tədqiqatçılarının antro-

pologiya və etnologiyaya dair elmi tədqiqatlarda 

bir mədəniyyətin elementlərinin digərinə inteq-

rasiyasını və onun nəticəsini bildirən anlayış 

kimi leksikona cəlb olunduğu diqqətə çatdırıl-

mışdır [13, s. 5].  

“İnnovasiya” anlayışı avstriyalı və ameri-

kalı iqtisadçı Y. Şumpeterin əsərlərində də geniş 

şərh olunmuşdur. “The Theory of Economic 

Development» əsərində o yazır ki, innovasiya 

fəaliyyəti insan kollektivinin yeni elmi biliklər, 

ideyalar, kəşflər və ixtiralar, mövcud elmi tex-

nologiya sistemi, müasir avadanlıqların necə is-

tifadəsi və tətbiqi əsasında innovasiyaların tam 

həcmdə ictimai realizəsinə yönəldilmiş sistemli 

fəaliyyət növüdür”. “İnnovasiya” sahibkarlıq 

ruhu ilə motivləşdirilmiş istehsal amillərinin 

yeni elmi-təşkilati kombinasiyasıdır [15, s. 361]. 

O, 1900-cü ildə iqtisadiyyatda “innovasion 

kombinasiyalar” problemini tədqiq edərək, iqti-

sadi sistemin kəmiyyət və keyfiyyətcə inkişafın-

da innovasiyaların vacib faktor olduğunu sübut 

etmiş, innovasiya anlayışına yeni həyat vermiş-

dir. Bu termin həmin dövrdən başlayaraq sosial-

iqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrində is-

tifadə olunmasına vəsiqə almışdır. Hər bir yeni-

liyin deyil, yaradılıb, tətbiq olunub, müxtəlif 

sahə sistemlərinin səmərəliliyini yüksəldən və 

zamanın tələbinə uyğun idarəetməni təmin edən 

yeniliyin innovasiya olduğunu əsaslandırmışdır. 

Digər tədqiqatçı E. Rocers innovasiya an-

layışını bir alətin yeni üsullarla texnika və tex-

nologiya ilə inkişaf prosesi kimi izah etmişdir 

[16, s. 11-12]. Müəllif innovasiyanı fərdlər tərə-

findən yeni olaraq qəbul edilən fikir, təcrübə və 

ya obyekt formasında təsnif etmişdir. Biz bunu 

aşağıdakı cədvəldə aydın şəkildə görə bilərik. 

Element Təsnifat 

İnnovasiya Yeni fikir və ya təcrübə tətbiq vahidi innovasiya kimi müəyyən etmişdir. 

Kommunikasiya 

kanalları 

Vasitələrdir. Mesajlar bir tərəfdən digərinə ötürülür. 

Zaman İnnovasiya haqqında qərar vermək üçün ayrılan müddətdir. 

Sosial sistem Bu sistem ortaq bir hədəfə çatmaq və problemləri həll etmək üçün birgə fəaliyyəti 

müəyyən edir. 

İnnovasiya anlayışı ilə bağlı tədqiqatları ilə 

seçilən məhsuldar tədqiqatçı B. Tvissin irəli sür-

düyü nəzəriyyəyə görə “innovasiya” bir ideyanın 

və yaxud ixtiranın iqtisadi məzmun aldığı pro-

sesdir [14, s. 36-37]. Tədqiqatçı B. Santoya görə, 

“innovasiya” elə bir ictimai-texniki-iqtisadi 

prosesdir ki, onun vasitəsi ilə ideya və ixtiralar-

dan öz xüsusiyyətlərinə görə daha yaxşı məmu-

latlar və texnologiya yaradılmasına gətirib çıxa-

rır. İnnovasiyanın iqtisadi fayda ya mənfəətə 

istiqamətləndiyi halda, onun “bazara çıxarılması 

isə əlavə məhsul əldə edilməsinə gətirib çıxara 

bilər” kimi fikirləri irəli sürmüşdür [11, s. 20]. 

Beləliklə, innovasiya anlayışına iqtisadiyyat 

prizmasından çıxış olunaraq təqdim olunan bütün 

təkliflərdə bu anlayışın yenilik mənasını daşıması 

ortaq elmi qənaət kimi qəbul olunmuşdur.  

XVII əsrdən başlayaraq bu günə qədər in-

novasiya anlayışının mahiyyəti haqqında söylə-

nilən rəy və mülahizələri təhlil süzgəcindən ke-

çirməklə, belə bir nəticə ilə razılaşmaq olar ki, 

innovasiya-bazara daxil edilmiş praktiki fəaliy-

yətdə istifadə olunan yeni və ya təkmilləşdiril-

miş proses və yaxud da ki, sosial xidmətlərə 

yeni yanaşma, həmçinin yeni və ya mütərəqqi 

məhsul şəklini alan innovasiya fəaliyyətinin son 

nəticəsidir. İnnovativ fəaliyyətin nəticəsinin 

uğurluluğu isə irqi, milli, dini və demoqrafik 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir xalqın 

təhsil səviyyəsi ilə şərtlənir. Məhz, qərb ölkələ-

rinin sosial-iqtisadi və mədəni durumunun müa-

sir səviyyəsi, onların təhsil sistemində mütəma-

di tətbiq olunan pedaqoji innovasiyalarla vəh-

dətdə tarixi inkişaf yolunun qanunauyğun reallı-

ğıdır. Bu baxımdan beynəlxalq təhsil sistemində 
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pedaqoji innovasiya anlayışı, pedaqoji innovasi-

yaların tətbiqi ilə əlaqədar faktların təhlili və 

ümumiləşdirilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Məşhur təhsilşünaslar Piter F.Druker [5, s. 

169] “innovasiya”nı sahibkarlığın açarı hesab 

etsə də, Maykl Porter pedaqoji innovasiya anla-

yışına yeni dərketmə bucağından yanaşaraq, 

innovasiyanı özündə rəqabət üstünlüyünü təmin 

edən pedaqoji texnologiyaların və yaradıcı tə-

fəkkürü ehtiva edən yenilik kimi dəyərləndir-

mişdir [9, s. 76].  

Distant təhsil müasir dövrün pedaqoji in-

novasiya nümunəsi kimi dəyərləndirilə bilər. 

Kadr hazırlığı üzrə distant təhsilin tətbiqi tarixi 

1728-ci ildən başlayaraq dövrümüzə qədər dina-

mik inkişaf mərhələlərindən keçmişdir. Həmin 

ildə təhsilşünas Kaleb Filips “Boston” qəzetində 

“Tələbələrin stenoqrafiyanı ölkənin istənilən 

nöqtəsində məktub mübadiləsi yolu ilə öyrədil-

məsi” elanı distant təhsilin ilk nümunəsi kimi 

tarixə düşmüşdür. 1840-cı ildə İsak Pitman təh-

silalanların ünvanına tədris etdiyi fənlər üzrə 

sirkulyar məlumatlar göndərmək üsulu ilə tədri-

sə əlavə yenilik gətirdi. Pedaqoji innovasiya 

kimi dəyərləndirdiyimiz bu yeniliyin yenilik 

mahiyyəti məhz, onun yaranışı, tətbiqi və verdi-

yi effektiv nəticə ilə əsaslandırıla bilər. Məhz bi 

innovativ fəaliyyət düz 16 il sonra Ç.Tusen və 

Q.Langenşteyd tərəfindən Berlində qiyabi təhsil 

verən institutun yaradılması üçün perspektiv 

açdı. 27 il sonra isə ABŞ-da Anna Elitot tərəfin-

dən yaradılan qiyabi təhsil ocağı, Ayzek Pitman 

tərəfindən “Poçt vasitəsi ilə təhsilin proqramı”-

nın tərtibi pedaqoji innovasiyaların varisliyinin, 

köhnənin təkmilləşdirilməsi və ya onun mütə-

rəqqi elementlərini saxlamaqla yenisinin yara-

dılmasının vəhdət təşkil etməsini sübut edir. 

1892-ci ildə Çikaqo Universiteti ilk distant 

təhsil proqramının hazırlayan və tarixə ilk dis-

tant təhsil müəssisə kimi tarixə daxil oldu. Bu 

təcrübə yeddi il sonra Kanada Korolevski Uni-

versitetində tətbiq olundu. 1906-cı ildə ilk dəfə 

olaraq Kalvert və Baltimor ibtidai məktəblərdə 

məsafədən təhsil təcrübəsini tətbiq etdi. 

XX əsrin birinci yarısında beynəlxalq iqti-

sadiyyatda baş verən keyfiyyət dəyişiklikləri 

bazis olaraq davamlı elmi-texniki tərəqqi, eləcə 

də təhsil innovasiyalarının təkmilləşməsi üçün 

münbit mühit yaratdı. Radionun kəşfi 1922-ci 

ildə ABŞ-ın Pensilvaniya universitetində radio 

vasitəsi ilə tədris innovasiyasının tətbiqinə baş-

ladı. 1934-cü ildə isə bu universitet günümüzdə 

də fəaliyyətdə olan efir təhsil kanalı təsis etdi. 

Televiziyanın kəşfi isə 1950-ci illərdə yeni pe-

daqoji fəaliyyət innovasiyalarının meydana gəl-

məsinə təkan verdi. ABŞ və Avropada televizi-

ya təhsil kanalları işə düşdü. 1960-cı illərdə dis-

tant təhsil əsasında okreditə olunan diplomların 

verilməsi təcrübəsi tətbiq olundu. Beləliklə, 

həmin ildə distant təhsil YUNESKO-nun dəstə-

yi ilə beynəlxalq tanım hüququ aldı. 1963-cü 

ildə İngiltərənin Baş Naziri Vilsonun bəyanatı 

ilə “Efir Universiteti” təsis olundu. 1969-cu ildə 

isə “Open Universitet”-“Açıq Universitet” yara-

dıldı ki, bu gün 200000 müxtəlif yaşlı insan bu 

təhsil müəssisəsinin tələbəsidir. 

Tarixə internetin kəşfi hadisəsi ilə daxil 

olan XX əsrin 80-illəri sosial-iqtisadi və mədəni 

həyatın, xüsusilə təhsilin bütün pillələrində, elə-

cə də ənənəvi və distant təhsil növlərində peda-

qoji innovasiyaların tətbiqini zəruriləşdirdi. 

1997-ci ildə Blaskvoard Kompaniyası kompüter 

texnologiyalarından istifadə şəraitində təhsilin 

idarə olunmasının innovativ “Standart Platfor-

ma”sını hazırladı. Hansı ki, bu gün lider olan bu 

Kompaniyanın təhsil innovasiyaları və texnolo-

giyalarından və məhsullarından dünyanın 

10000-dən artıq təhsil təşkilatı istifadə edir. 

2000-ci ildə etibarən distant təhsil ənənəvi təhsil 

formasını üstələməkdədir. 2011-ci ildə Stenford 

Universitetinin professorları Sebostyan Tran və 

Piter Norviq tərəfindən incəsənət intellektləri 

üçün yaradılan onlayn kurslar qısa müddətdə 

dünyanın 190 ölkəsini təmsil edən 160000 tələ-

bəni cəlb etdi.  

Təhsildə müasir innovasiyalardan istifadə 

təcrübəsinə həsr olunan sovet dövrü pedaqogi-

kaşünaslığında “innovasiya” anlayışının XX 

əsrin 80-ci illərindən etibarən pedaqoji iş siste-

minə inteqrasiyası qeyd olunur. İnformasiya 

kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı, in-

formasiyanın sürətli ötürülməsi üçün yaranan 

internet imkanları ictimai-iqtisadi və mədəni 

sektorlarda innovasiyaların tətbiqinə meydan 

açdı. İnnovativ fəaliyyətin elmi-nəzəri əsasları-

nın tədqiqinə həsr olunmuş pedaqoji-psixoloji 

əsərlər yarandı. 

Təhsildə zəruri islahatlar müasir in-forma-

siya və texnologiyalardan yararlanaraq pedaqo-

gika, psixologiya, sosiologiya, fəlsəfə və iqtisa-
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diyyat kimi sahələr üzrə dünyanın aparıcı alim-

lərinin son tədqiqatlarının öyrənilməsi davam 

etdirilməlidir. Rusiyanın pedaqoji elmlər sahə-

sində çalışan bir sıra alimlərinin tədqiqatlarında 

problemlə bağlı elmi mülahizələr elmi dövriyyə-

yə cəlb olundu. V.İ. Zaqvyanskinin fikrincə, 

“innovasiya” müəllimlərin pedaqoji təcrübəsinə 

“yeni fikir”, “yeni texnologiya gətirən” predmet 

kimi dəyərləndirilir [98, s. 62]. Rus pedaqoq-

alimləri P.T. Qalperin [4, s. 3-9], A.K. Markova 

[8, s. 232], V.A. Slastenin [12, s. 8], V.S. Tols-

toy, V.B. Sazanova, A.İ. Priqojin [10, s. 32-51], 

V.İ. Zaqvazinskiy [6, s. 110], İ.V. Bestujeva-

Ladı [3, 2-7 s.], M.V. Klarinin tədqiqatlarında

pedaqogikada innovativ proseslər ətraflı təhlil

olunur və ümumiləşdirilir [7, s. 32-39]. “İnnova-

siya” anlayışı pedaqoji kateqoriya kimi müxtəlif

prizmalardan təhlil edilir. Onların fikirlərindəki

ortaq cəhət ondan ibarətdir ki, bütün müəlliflər

pedaqoji innovasiyanı pedaqoji fəaliyyətdə ye-

niliklərin tətbiqi və bu yeniliklərin effektivliyini

artırmaq üçün tədris və tərbiyə texnologiyasının

məzmununa yönəlmiş kompleks dəyişikliklər

hesab edirlər. Tədqiqata cəlb etdiyim müvafiq

əsərlərin hər biri elmi araşdırmamızın istiqamə-

tinin, sisteminin müəyyən edilməsində xüsusi

köməyimizə gəlmişdir. Xüsusilə O.B. Banda-

renkonun innovasiya anlayışının tarixinə, ma-

hiyyət və klassifikasiyasına həsr olunmuş müla-

hizə və qənaətləri innovasiya, innovativ fəaliy-

yət anlayışlarının mahiyyət və məzmununa dair

faktların və iş təcrübəsinin təhlil və sintez edil-

məsində köməyə az gəlməmişdir. Yuxarıda

qeyd etdiyimiz innovasiya anlayışının XIX

əsrdə meydana gəlməsi haqqında informasiya-

dan fərqli olaraq, o, bu anlayışın ilk dəfə XVII

əsrdə latın dilində “novatio” (dəyişiklik) mənası

verən kəlmə kimi işlədilməsi vurğulayır. Müəl-

lif bu kəlmənin mənşəcə latın dilinə mənsublu-

ğu haqqında qərb və rus müəllifləri ilə həmfikir

olsa da, ifadənin əvvəlinə “in” pristavkası əlavə

ediləndən sonra, latıncadan tərcümədə “dəyişik-

likyönlü” ifadə forması aldığını göstərir. Linq-

vistik dəyişikliyə məruz qalsa da, innovasiya an-

layışının yenilik mahiyyətini əvvəlki kimi yenə

də saxladığı əsaslandırılır.

V.A. Slastenin və L.S. Podımovanın inno-

vasiya ilə ənənəviliyin müqayisəsinə, onların 

arasında müəyyən ziddiyyətlər mövcudluğu və 

həlli yollarına həsr olunmuş tədqiqatlarında mü-

əllimlərin innovativ peşə xüsusiyyətləri ilə əla-

qədar yeni nəticələr əldə olunmuşdur. Azərbay-

can Respublikası dövlət müstəqilliyinə nail ol-

duqdan sonra təhsilin bütün pillələrində, o cüm-

lədən ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlığı pro-

sesində innovasiyalar üzrə pedaqoji işin sistemi-

nin tətbiqi və təkmilləşdirilməsi prioritet istiqa-

mət kimi daim diqqət mərkəzində olmuşdur. İb-

tidai sinif müəllimlərinin hazırlığı prosesi üçün 

xüsusi zərurilik kəsb edən innovasiyaların klas-

sifikasiyası, təhlili və ümumiləşdirilməsi bu 

nöqteyi-nəzərdən maraq doğurur. 

Keçən əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısından 

başlanan təhsil islahatları sayəsində ibtidai sinif 

müəllimi hazırlığı üzrə innovasiyalara əsaslanan 

ali pedaqoji iş sistemi formalaşmışdır. Təsadüfi 

deyil ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” 

İnkişaf Konsepsiyasında innovasiya və onun 

cəmiyyətə verə biləcəyi faydalardan bəhs edən 

müddəalar yer almışdır. Təhsilin inkişafı və onun 

innovativliyi ilə bağlı konsepsiyada deyilir: 

“Elmi potensialın və innovasiya fəaliyyətinin dəs-

təklənməsi; elmin inkişafı yerli xüsusiyyətlər və 

qlobal meyllər nəzərə alınmaqla prioritetləşdiri-

ləcək və mütərəqqi dünya elminə səmərəli inteq-

rasiya prosesi davam etdiriləcəkdir. Elmi infra-

strukturu təkmilləşdiriləcək, elmin maddi-texniki 

bazası müasirləşdiriləcək və bu sahədə informa-

siya təminatı sistemlərinin elektron formaya keçi-

rilməsi təmin ediləcəkdir” [1, s. 18]. 

Sosial-iqtisadi həyatın daha da modernləş-

dirilməsi, qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun-

laşdırılması, təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi 

elmi-texniki nailiyyətlərin əsasında yaradılan in-

novasiyaların tətbiqini strateji vəzifə kimi qarşı-

ya qoymuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı 

ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasın-

da təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda 

bu vəzifənin vacibliyi nəzərə alınaraq qeyd 

olunmuşdur: “Sürətlə modernləşən Azərbaycan 

Respublikasında təhsil sisteminin insan kapitalı-

nın inkişafı çağırışlarına cavab verməsi istiqa-

mətində yeni addımların atılmasına və ümumi 

təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa stan-

dartlarına uyğunlaşdırılmasına ehtiyac vardır” 

[2]. Ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiyasının sürətləndirilməsi ilə yanaşı, öl-
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kədə insan kapitalının inkişafı, şəxsin müasir 

bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin təmin edil-

məsi vurğulanmışdır. Bu da səbəbsiz deyil. 

İnsan kapitalının inkişafı iqtisadiyyatın qlobal 

sistemə uğurlu inteqrasiyası və ölkənin beynəl-

xalq rəqabətdən daha effektli faydalanması pro-

sesində ən mühüm şərtlərdən olub, ölkənin 

təhsil sisteminin başlıca vəzifəsini təşkil edir. 

Yeni təhsil sistemi innovativ yanaşma tələb edir.  
Problemin aktuallığı. “İnnovasiya” anlayışı 

ilə bağlı diskussiya xarakterli fikirlər əsaslandırıl-

mışdır. “İnnovasiya” anlayışının daha əvvəl məlum 

olmayan təhsil ideyaları, elmi tədqiqat yeniliyi, tək-

milləşdirilmiş, yenidən bərpa edilmiş ideyalar və də-

yişən şəraitdə məqsədlərin yenidən qurulması kimi 

şərh edilmişdir. Elmi dövriyyədə olan pedaqoji-psi-

xoloji əhəmiyyətli ədəbiyyatla ətraflı tanış olunmuş, 

müəlliflərin yaradıcılığına ehtiramla yanaşmış, on-

lardan səmərəli bəhrələnilmişdir.  

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə gələcək 

ibtidai sinif müəllimlərinin innovativ pedaqoji fəa-

liyyətə hazırlanmasının nəzəri əsasları müəyyənləş-

dirilir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. 

Problemin tədqiqinə həsr olunmuş xarici ölkə müəl-

liflərinin əsərləri də tədqiqatın yol xəritəsinin hazır-

lanması, problemə münasibətdə milli və beynəlxalq 

mövqelərin müqayisəsi, elmi nəticələrin çıxarılması-

na istiqamət vermək baxımından kifayət qədər əhə-

miyyətli olmuşdur.  
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Müasir dövrdə şagirdlərin müxtəlif mən-

bələrdən məlumatlar alması onların bir çox ba-

carıqlara malik olmasını, dünyagörüşünün ge-

nişləndirilməsini tələb edir. Lakin nəzarət olma-

dan onların əksəriyyəti əldə etdikləri intellektual 

potensialı cəmiyyətin inkişafına yönləntmir və 

bunun haqqında belə düşünmürlər. Bu istiqa-

mətdə müəllimlərin vəzifələrindən biri də yalnız 

əqli proseslərin, forma və metodların formalaş-

dırılması deyil, həmçinin şagirdlərin sosial əhə-
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miyyətli keyfiyyətlərinin inkişafına nail olmas-

ıdır. Belə ki, şagirdlərin uğurlu surətdə özünü 

reallaşdırması və gələcəkdə karyera qurması 

üçün özünü inkişaf etdirmək mühüm amildir.  

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin in-

kişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda qeyd olunur 

ki, sosial-iqtisadi həyatın müasirləşdirilməsində 

təhsilin rolu təkcə təhsilalanın qazandığı bilik və 

bacarıqların iqtisadi amilə çevrilməsi ilə məh-

dudlaşmır. Təhsil prosesində əldə olunan bilik 

və bacarıqlar, həmçinin etik-əxlaqi norma və də-

yərlər hər bir təhsilalanın cəmiyyətin layiqli 

üzvü olması üçün lazımi şərait yaradır, onu bili-

yi və etik davranışı sayəsində örnək ola biləcək 

həmkara, nümunəvi ailə üzvünə və vətəndaşa 

çevirir”[1 ]. 

Təcrübə göstərir ki, yeniyetmə gənclərin 

fəaliyyətində dərs prosesində qazanı-lan biliklər 

başlıca rol oynasa da, bu və ya digər problemlə-

rin həllində yalnız məktəb təlimində verilən bi-

liklərlə kifayətlənmirlər. Dünyanı cənginə alan 

koronovirus (Covid 19) pandemiyasının 2020-ci 

ilin mart ayından ölkəmizdə yayılması özünütəh-

sil fəaliyyətini ön plana çəkdi. Təlimin onlayn 

keçirilməsi kifayət qədər səmərəli olmadığı üçün 

(internetin bəzi bölgələrdə olmaması, zəif olması, 

şagirdlərin səhlənkarlığı və s.) bu boşluğu 

özünütəhsil fəaliyyəti az da olsa aradan qaldırdı. 

Müasir dövrdə məktəb təhsili şagirdləri 

özünütəhsilə istiqamətləndirməsi vacibdir. Bu 

baxımdan da yuxarı sinif şagirdlərinin özünü-

təhsilinin pedaqoji, psixoloji və sosial məsələlə-

rinə diqqət yetirmək məqsədəuyğundur. 

Tədqiqatın məqsədi yuxarı sinif şagirdləri-

nin özünütəhsili üzrə müstəqil fəaliyyətini araş-

dırmaq, didaktik sistem yaratmaq və bu sahədə 

aparılan işlərin yollarını göstərməkdir.  

Elmi-pedaqoji ədəbiyyatın təhlilindən belə 

qənaətə gəlmək olar ki, özünütəhsil üzrə yuxarı 

sinif şagirdlərinin idrak fəallığının və fasiləsiz 

olaraq onlarda bilik əldə etməyə yaranan tələba-

tın ödənilməsinin təmin edilməsi haqqında fikir-

lər mövcud olsa da, bu istiqamətdə ölkəmizdə 

kifayət qədər tədqiqat işləri aparılmamaışdır.  

Araşdırmalar göstərir ki, pedaqogika və 

psixologiya üzrə elmi tədqiqatlarda tədqiq etdi-

yimiz problemin müxtəlif cəhətlərinə münasibət 

bildirilmişdir. (Z.İ Qaralov, Ə.Ə. Əlizadə, Ə.Ə. 

Qədirov, Ə.Ə.Ağayev, İ.H Cəbrayılov, F.N. İb-

rahimov, H.H. Əhmədov, Z.İ. Əliyeva, Ə.S. Bə-

dəlova və b.). 

B.F. Apoyev “Nizami Gəncəvinin pedaqo-

ji görüşləri” əsərində yazır: “Mütəfəkkir şair-pe-

daqoq başqalarına özünütərbiyə haqqında məs-

ləhətlər verməklə yanaşı, ən çox özünə öyüd-nə-

sihət vermiş, özünə göstəriş vermək, özünü ruh-

landırmaq, öz nöqsanını etiraf etmək, özünü 

qiymətləndirmək və s. kimi özünütərbiyə üsulla-

rından dönə-dönə istifadə etmişdir. Fikrimizi 

sübut etmək üçün “Sirlər xəzinəsi” poemasından 

bir nümunəyə diqqət yetirək:  
 

Təzələdi dünyamı könül mülkünün şahı, 

Nizamiyə açıqdır fələklərin dərgahı. 

Paklıqdan, ülvilikdən uzaq olsam, nəyəm  

     mən? 

Könlümün sərvərinə müqəddəs bəndəyəm  

     mən. 
 

... Fikrimizcə, dahi şairin özünün kamil bir 

şəxsiyyət kimi formalaşmasında və dünya şöh-

rətli “Xəmsə”ni yaratmasında məhz özünütəhsil 

və özünütərbiyənin çox böyük rolu olmuşdur” 

[2,s.17-18]. Beləliklə, dahi şair-pedaqoqun təh-

sil, təlim və tərbiyənin ümumi məsələləri ilə 

bağlı fikirlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək 

olar: – şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin 

rolu böyükdür, lakin həlledici deyil, kamil insa-

nın formalaşmasında elmin, təhsilin, təlim və 

tərbiyənin əhəmiyyəti şübhəsizdir, lakin özünü-

təhsil və özünütərbiyənin rolu daha böyükdür. 

Özünütərbiyə ilə bağlı Z.İ. Əliyevanın da 

fikirləri maraq doğurur. O, qeyd edir ki, müxtə-

lif tərbiyə təsirləri, xüsusən də pedaqoji təsirlər 

o zaman səmərəli nəticə verir ki, o, tərbiyə olu-

nanların daxili aləminə təsir etsin, onların mənə-

vi dünyasını hərəkətə gətirsin. Bu daxili hərəkə-

təgəlmə özünütərbiyə meyllərinin yaranmasına 

səbəb olur. Ziddiyyətlər zamanı insan özünə, 

hərəkət və davranışlarına nəzər salmağa, təhlil 

etməyə məcbur olur. Obyektiv təhliletmə isə 

müsbət və mənfi keyfiyyətlərin müəyyən edil-

məsinə imkan yaradır, insan öz mövqeyini 

düzgün müəyyən edir, mənfi keyfiyyətlərini ara-

dan qaldırmaq arzusuna düşür. ....Özünütərbiyə 

anlayışı geniş mənada özünütəhsil anlayışını da 

əhatə edir. Dar mənada isə özünütərbiyə cəmiy-

yətin və fəaliyyətin tələbi əsasında insanın 

özündə yeni mənəvi keyfiyyətləri formalaşdır-

ması və ya hər hansı əxlaqi keyfiyyətləri adət və 
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rəftarından çıxarması prosesidir [4,s.64]. Müəl-

lifin fikirlərindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

özünütərbiyə prosesi özünütəhsil olmadan real-

laşa bilməz. Özünütəhsil isə geniş məna daşıya-

raq xüsusi tədqiqatın aparılmasını tələb edir. 

Ə.Ə. Əlizadə yeniyetməlik dövründə şa-

girdlərin psixoloji xüsusiyyətlərindən yazarkən 

qeyd edir: “Yeniyetməlik dövründə şagirdlərin 

həyati planları, adətən, onların arzu və xəyalla-

rından ayrılmır. Başqa sözlə, əgər yeniyetmə 

oğlan və qızlar peşə haqqında söhbət edirlərsə, 

bu, sadəcə olaraq əsrarəngiz uşaq xəyalının ifa-

dəsi kimi səslənir. Böyük məktəbli yaşı dövrün-

də isə peşəseçmə reallaşır, çoxlu fantastik və ya 

mücərrəd imkanlardan ən real və ağlabatan va-

riantlar ayırd edilir. Peşəseçmə böyük məktəbli 

üçün ən mühüm, təxirəsalınmaz və çətin işə 

çevrilir. ....Böyük məktəbli yaşı dövründə mən-

lik şüurunda meydana çıxan xüsusiyyətlər öz 

əksini şagirdlərin özünütərbiyə tələbatında tapır. 

Bu yaşda özünütərbiyə artıq sadəcə olaraq ayrı-

ayrı davranış nöqsanlarının aradan qaldırılması-

na və ya müvafiq müsbət keyfiyyətlərin inkişaf 

etdirilməsinə deyil, bütövlükdə şəxsiyyətin tə-

şəkkülünə doğru yönəlir” [5, s.343].  

Bu fikirlərin özünütəhsillə bilavasitə bağlı-

lığı vardır. Çünki şəxsiyyətin tərbiyəsi, təşəkkülü 

özünütəhsil olmadan həyata keçə bilməz. Mü-

əllifin yazdığı fikirlər yuxarı sinif şagirdlərinin 

özünütəhsillə əlaqədar qarşıya qoyduqları məq-

sədləri əks etdirir, lakin bunlar tədqiq etdiyimiz 

problemin məzmununa tam aydınlıq gətirmir.  

Prof. H.H. Əhmədov da özünütəhsilin 

insan həyatında böyük rol oynadığını və ilk növ-

bədə özünütərbiyəyə ciddi əhəmiyyət verilməsi-

ni vacib sayır. O, hesab edir ki, özünütərbiyə elə 

bir prosesdir ki, insan əvvəlki nəsillərin təcrübə-

sini öz daxili inkişafını təmin edən amillərlə mə-

nimsəyir. Əgər tərbiyə məcburi deyilsə, özünü-

tərbiyə olmadan bu, mümkün deyildir. Odur ki, 

onu eyni prosesin iki tərəfi kimi nəzərdən keçir-

mək lazımdır. Özünütərbiyə həyata keçirildikdə 

insan özünü təhsilləndirə bilər. 

Özünütəhsil elə bir daxili təşkilolunma 

sistemidir ki, burada özünüinkişafa istiqamət-

lənmiş nəsillərin təcrübəsinin mənimsənilməsi 

nəzərdə tutulur. “Özünütərbiyə”, “özünütəhsil”, 

“özünütəlim” anlayışlarında pedaqogika, ümu-

miyyətlə, insan aləminin daxili, mənəvi tərəfini 

təsvir edir, onun müstəqil inkişafetmə bacarığını 

göstərir” [6, s. 54]. Bu baxımdan da özünütəhsil 

prosesində yuxarı sinif şagirdlərinin maraq və 

meylləri, onları narahat edən məsələlər, ümumi 

dünyagörüşünün genişləndirilməsinə yönələn 

didaktik iş sisteminin yaradılması zəruridir.  

G.M. Nəzərova “Pedaqoji sinertgetikanın

nəzəri əsasları” adlı monoqrafiyasında qeyd edir 

ki, uşaq və yeniyetmə kollektivlərinin özünütəş-

kil və özünüidarəyə meylli olması və bundan 

bacarıqla istifadə edilməsi təlim-tərbiyə işində 

müsbət nəticələr verir. Onun xarici mühit ilə 

(həmyaşıdları, valideynlər, müəllimlər və b.) 

qarşılıqlı əlaqəsi öyrənilərkən təhsil prosesində 

şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən özünütəş-

kil və özünüinkişafı nəzərə almaq lazımdır. Mə-

sələn, informasiya və enerji axını müəllim tərə-

findən gəlir, onun özünəməxsusluğunun təşək-

külü gələcək mütəxəssisdə özünütəşkil və öz 

biliyini inkişaf etdirmə proseslərini oyadır. Bu iş 

birli-yinin sinergetik (müxtəlif təbiətli sistemlər-

də özünütəşkil prosesləri əsasında duran ümumi 

qnunauyğunluqların və prinsiplərin dərk edilmə-

sidir) yanaşma mövqeyindən bir sıra xüsusiyyət-

ləri olmalıdır [8,s.19]. Özünütəhsil probleminin 

həllində bu məsələlərin də nəzərə alınması məq-

sədəuyğundur. 

S.İ. Seyidov və M.Ə. Həmzəyevin fikirlə-

rinə görə “özünütərbiyə insanın şüurlu olaraq 

qarşısına qoyduğu məqsədə, ideal və inamlarına 

müvafiq şəkildə öz şəxsiyyətində dəyişikliklər 

etməyə yönəlmiş fəaliyyətindən ibarətdir. Özü-

nütərbiyənin həyata keçməsi üçün şəxsiyyətin 

və onun özünü dərk etməsinin müəyyən inkişaf 

səviyyəsinin, özünün hərəkətlərini başqalarının 

hərəkətləri ilə müqayisə zamanı təhlildən istifa-

də edə bilmək qabiliyyətinin, eləcə də daim özü-

nütəkmilləşdirmək ustanovkasının olması tələb 

edilir.  

Şəxsiyyətin özünütəkmilləşdirməsi onun 

cəmiyyətdəki həyati tələbatları və fəaliyyəti, in-

kişafı ilə şərtlənir. İnsanın yaşadığı ictimai şəra-

it, aldığı təlim və tərbiyə onun özünütərbiyəsin-

də həlledici rol oynayır. İctimai həyatı, eləcə də 

onu əhatə edən mühitin tələblərini, öz qüvvə və 

imkanlarını aydın dərk etməsi əsasında insanın 

öz həyatını daha münasib əsaslar üzrə qurmaq 

üçün arzu etdiyi keyfiyyətləri özündə inkişaf et-

dirməsi və ya malik olduğu şəxsi keyfiyyətləri 

dəyişdirməkdən ötrü özünə şüurlu, planlı, məq-

sədəuyğun və müntəzəm surətdə təsir etməsi, 
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rəftar və davranışını təkmilləşdirmək qayğısına 

qalması özünütərbiyə adlanır” [11, s.508-509].  

Qeyd etmək lazımdır ki, müəlliflərin de-

yilən fikirləri yuxarı sinif şagirdlərinin özünü-

təhsil fəaliyyətində də özünü büruzə verir. 

Çünki özünütəhsil prosesində şagird biliklərini 

genişləndirməklə yanaşı, həm də özünütərbiyə 

prosesi baş verir. Şagirdin həyatında elə bir 

məqam olur ki, o, öz fəaliyyətindən razı qalmır 

və şüurlu surətdə hər hansı bir sahədə biliklərini 

artırmağa çalışır. Bu tələbatların əsasında o, 

həm bilik əldə edir, həm dünyagörüşü genişlən-

dirir, həm də sosial mühitdə özünü reallaşdır-

maq üçün müəyyən keyfiyyətlər əldə edir.  

Araşdırmalardan aydın olur ki, şagirdlərin 

dünyagörüşünün, şəxsiyyətinin formalaşdırılma-

sında özünütəhsil fəaliyyəti mühüm rol oynayır. 

Lakin bəzi tədqiqatlarda araşdırılan problem do-

layısı ilə özünütəhsillə bağlı olsa da, buna ay-

dınlıq gətirilmir. 

Elmi dünyagörüşün formalaşması haqqında 

F.B. Sadıqovun fikirləri də maraqlıdır. O yazır: 

“Bir sıra müəllimlər, metodistlər hesab edirlər ki, 

orta məktəblərdə təlim prosesində dün-

yagörüşünün formalaşdırılması imkanları ona görə 

məhduddur ki, orta məktəblərdə sistemli şəkildə 

fəlsəfə, iqtisadiyyat, pedaqogika kimi fənlər tədris 

olunmur. Elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması 

yalnız ali məktəblərdə mümkündür. Əlbəttə, bu 

səhv yanaşmadır. Birincisi, ona görə ki, hər yaş 

dövrünün öz xüsusiyyətləri və müvafiq elmi 

dünyagörüşü qazanmaq imkanları vardır. İkincisi, 

orta məktəblərdə əsası qoyulmayan xüsusiyyət, 

əlamət və keyfiyyətlərin sonradan formalaşdırıl-

ması xeyli çətin olur. Üçüncüsü, yeniyetməliyin 

ikinci mərhələsi və erkən gənclik dövrü sosializa-

siya üçün münbit şərait, geniş psixoloji imkanlar 

dövrüdür və bu imkanın buraxılması, nəzarətdən 

çıxması zərərli dünyagörüşün formalaşması de-

məkdir [9, s. 257].  

Müəllif şagirdlərdə dünyagörüşünün for-

malaşmasına düzgün yanaşsa da, bunun özünü-

təhsil prosesində daha səmərəli nəticə verəcəyi 

haqqında məlumat vermir, halbuki, deyilənlər 

özünütəhsil prosesində həyata keçir. Məhz özü-

nütəhsil vasitəsilə şagirdlərin dünyagörüşünün 

genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanlar yaranır. 

Fikrimizcə, öyrənənin müstəqil işi və özü-

nü inkişaf etdirməsi zamanı bilik əldə etmə, so-

sial-mədəni və şəxsiyyətyönlü keyfiyyətlərlə ya-

naşı, özünütəhsilin bir sıra pedaqoji xüsusiyyət-

lərinin də nəzərə alınması zəruridir. Bunlar aşa-

ğıdakılardır: 

– yuxarı sinif şagirdlərinin müxtəlif fəa-

liyyət növlərinə cəlb edilməsi; 

– yuxarı sinif şagirdlərinin özünütəhsilinin 

gələcək həyata istiqamətlənməsi; 

– özünütəhsilin bütün formalarına marağın 

yaradılması; 

– özünütəhsilin yuxarı sinif şagirdlərinin 

qabiliyyətlərinin inkişafı ilə uyğunluğu; 

– peşə seçimində yuxarı sinif şagirdlərinin 

öz imkanlarının qiymətləndirilməsi. 

İ. Seyidov və M.Ə. Həmzəyev qeyd edir-

lər ki, ilk gənclik dövründə təlim fəaliyyəti bir 

sıra xüsusiyyətlərinə görə məktəb yaşının əvvəl-

ki dövrlərindən fərqlənir. Bu dövrdə təlim fəa-

liyyəti həm məzmun, həm də formaca yeni xü-

susiyyətlər kəsb edir. Təlim fəaliyyətinin məz-

mununa yeni anlayışlar sistemi daxil olur. Onlar 

özlərinin əhatəliliyinə görə əvvəlkilərdən fərqlə-

nir. Mücərrəd anlayışların miqdarı artır. Yeni 

fənlərin və bilik sahələrinin öyrənilməsi tələb 

olunur. Təlimin formasında da dəyişikliklər baş 

verir. Təlim prosesində müasir texniki vasitələr-

dən istifadəyə geniş yer verilir. Bütün bunları 

mənimsəmək böyük məktəblilərdən yüksək ha-

zırlıq, nəzəri təfəkkürün inkişafını, yaradıcılıq 

qabiliyyətlərinin təşəkkülünü tələb edir” [10, s. 

269]. Müəllifin fikri ilə razılaşaraq qeyd etmək 

olar ki, bütün sadalanan xüsusiyyətlərə özünü-

təhsil prosesində nail olmaq olar. 

Özünütəhsil inkişaf prosesidir. Təcrübə və 

araşdırmalar göstərir ki, özünütəhsil mahiyyətinə 

görə biliklərin əldə edilməsi, əqli qabiliyyətlərin 

formalaşması, təşkilatçılığın, müstəqilliyin, fəal-

lığın və tələbkarlığın inkişafı prosesidir. Yuxarı 

sinif şagirdlərinin özünütəhsilə marağı idrak 

tələbatlarından irəli gəlir və bunlar ətrafda baş 

verən hadisələrlə və mühitlə sıx bağlıdır. Ətraf 

mühitdən alınan informasiyalar şagirdləri fəallığa 

sövq edir. Bu informasiyalar şagirdlərin öz üzə-

rində çalışması üçün stimul rolunu oynayır.  

Şagirdlərin özünütəhsilindən danışarkən 

qeyd etmək lazımdır ki, onların təlimə marağı 

və tələbatının formalaşmasına bir sıra pedaqoji 

amil və metodik priyomlar təsir edir. Bu amil və 

priyomların psixoloji təsir mexanizmi ondadır 

ki, onlar şagirdlərin fikrindəki ziddiyyətləri 

meydana çıxarırlar. Yəni hazırda onlar necə 
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oxuyurlar və əslində necə oxumalıdırlar, yeni bi-

liklər almağa necə stimullaşdırırlar, ətrafdakılarla 

necə münasibət qururlar və s. Mövcud ziddiyyət-

ləri aradan qaldırmaqla yuxarı sinif şagirdlərinin 

intellekti inkişaf edir, çətin situasiyalardan uğurla 

çıxmaq bacarığı artır, özünə inam yaranır, ətraf-

dakılarla xoş ünsiyyət qururlar. Lakin, məlum 

olduğu kimi, özünütəhsil prosesində motivin 

yaradılmasının əhəmiyyəti böyükdür. 

Professorlar Ə.S. Bayramov və Ə.Ə. Əli-

zadə yazırlar: “Motivlər hər bir fəaliyyət sahə-

sində özünəməxsus xüsusiyyətlərlə təzahür edir-

lər. Bu cəhəti nəzərə alsaq, biz onları fəaliyyətin 

növlərinə görə: oyun, təlim, əmək və yaradıcılıq 

motivləri kimi xarakterizə edə bilərik.  

Təlim motivlərini adətən idrak motivləri 

və sosial motivlər olmaq üzrə iki böyük qrupa 

bölürlər. Əgər şagirdin fəallığı ayrı-ayrı fənlərin 

(Azərbaycan dili, riyaziyyat, tarix, kimya və s.) 

tədrisi prosesində öyrənilən obyektlərə yönəl-

mişdirsə, bu zaman idrak motivlərindən danışır-

lar. İdrak motivlərinin aşağıdakı növləri vardır:  

1. Geniş idrak motivləri (şagird bütün fən-

lərdə yeni faktlar, nəzəri məsələlər, deduktiv nə-

ticələr və s. ilə maraqlanır).  

2. Tədris-idrak motivləri (şagirddə bir və

ya bir neçə fənnə maraq əmələ gəlir, o, müvafiq 

fənləri daha ətraflı öyrənməyə başlayır).  

3. Özünütəhsil motivləri (şagird maraqlan-

dığı fənlər üzrə müstəqil surətdə yeni biliklər 

əldə etməyə başlayır).  

Əgər təlim prosesində şagirdin fəallığı 

başqa adamlarla münasibət sahəsinə yönəlirsə, 

bu zaman sosial motivlər fərqləndirilir.  

Bir sira hallarda şagirdlərdə yaradıcılıq 

motivləri də özünü göstərir. Bu zaman təlim 

motivlərinin xarakteri tədricən dəyişir, onlarda 

yaradıcılıq üçün səciyyəvi cəhətlər əsas yer tut-

mağa başlayır” [3, s. 73]. 

Beləliklə, özünütəhsilin motivini iki cür 

müəyyənləşdirmək olar: daxili və xarici motiv-

lər. Daxili motivlərə şagirdlərin təlimlə bağlı və 

yaxud öz marağında olan məlumatların əldə 

edilməsi, xarici motivlərə isə yüksək qiymət al-

mağa çalışmaq, həmyaşıdlarının gözündə ucal-

maq, seçdiyi peşəyə aid biliklər qazanmaq, mü-

əllimlərlə xoş münasibətdə olmağa cəhd etmək 

aiddir. Xarici motivlərin gücləndirilməsinə rəğ-

bətləndirmə, mükafat, yüksək qiymətləndirmə, 

xoş münasibətlərin qurulması kimi amillər aid-

dir. Daxili motivlərə isə idrak fəallığını aktivləş-

dirən tapşırıqlar, tanış olmayan situasiyaların 

təqdim edilməsi və onların potensial imkanlarını 

meydana çıxaran çalışmalar aid edilir. Beləliklə, 

şagirdlərdə özünütəhsilə motiv oyadan səbəblər 

aşağıdakılardır:  

– gündəlik yeniliklərə və informasiyalara

tələbat; 

– dərslərin mövzusu ilə bağlı yeni məlu-

matların öyrənilməsi; 

– dünyagörüşünün genişlənməsi. Cəmiy-

yətdə və dünyada baş verən hadisələrlə tanışlıq; 

– ali məktəbə hazırlıq;

– ictimai fikirlər və s.

Müəllifin fikrinə əsaslanaraq demək olar

ki, özünütəhsil prosesində maraq və meylin ol-

ması, öyrənməyə daxili ehtiyacın yaradılması, 

yaradıcı fəaliyyətin nümayiş etdirilməsi mühüm 

şərtlərdir. 

V.S.Veretennikova və A.O.Luçinina 

“Təlim prosesində məktəblilərin özünütəhsili” 

adlı məqaləsində qeyd edir ki, özünütəhsil 

müsbət motivasiyalı fəallığı və insanın şəxsi 

iradi səylərinin təzahürünü xarakterizə edən 

məqsədyönlü fəaliyyət kimi müəyyənləşdirilir. 

Bu, insanın özünüinkişafı prosesini təmin edən 

şəxsiyyətinin özünü ifadə etməsinin ali forması, 

yaradıcı fəaliyyət növüdür. Özünütəhsil, həmçi-

nin həm ictimai, həm də subyektiv əhəmiyyət 

kəsb edən mənəvi və maddi dəyərləri yaradır. 

Şagirdlərdə özünütəhsilə cəhd etmək müxtəlif 

motivlər əsasında yaranır. Bunların içərisində 

müəyyən bilik sahəsinə maraq əsas rol oynayır. 

Özünütəhsil fəaliyyətində idraki marağın yeri 

xüsusi qeyd olunmalıdır [12, s. 7-9]. 

Elmi-pedaqoji ədəbiyyatın təhlilindən belə 

qənaətə gəlmək olar ki, özünütəhsil üzrə yuxarı 

sinif şagirdlərinin idrak fəallığının və fasiləsiz 

olaraq onlarda bilik əldə etməyə yaranan tələba-

tın ödənilməsinin təmin edilməsi haqqında fikir-

lər mövcud olsa da, bu istiqamətdə ölkəmizdə 

kifayət qədər tədqiqat işləri aparılmamışdır. 

Özünütəhsilin məğzi ondan ibarətdir ki, şagird-

lər əqli əməyin yeni texnikası, mədəniyyəti ilə 

tanış olur, özünün təkmilləşməsi üzərində müs-

təqil olaraq işləyir. Özünütəhsil geniş pedaqoji 

imkanlara malikdir və yuxarı sinif şagirdlərinin 

hərtərəfli formalaşmasında (pedaqoji, psixoloji, 

fiziki, sosial-mədəni) böyük rolu vardır. Özünü-

təhsil şagirdlərdə biliklər sistemi, dünyagörüşü 
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formalaşdırması ilə yanaşı, məktəbliləri həyata 

hazırlayır, fəal və yaradıcı düşünməyi, hərəkət et-

məyi öyrədir, inkişaf etdirir və özünütəkmilləş-

dirməyə yönəldir. Müasir təhsil məhz bu cür sə-

riştəli şəxsiyyətlərin yetişdirilməsini tələb edir.  
Problemin aktuallığı. Hazırda dünyada 

gedən yeniləşmə prosesləri, ictimai, siyasi, mədəni 

proseslər, xüsusən də pandemiyanın tüğyan etməsi 

müəllimlərdən peşəsinə yaradıcı yanaşma bacarıqları 

tələb edir, gəncləri və uşaqları yeni bilik və bacarıq-

lara yiyələnməyə sövq edir. Bu baxımdan şagirdlərin 

özünütəhsili böyük aktuallıq kəsb edir. 

Problemin elmi yeniliyi. Problemin elmi-pe-

daqoji ədəbiyyatda təhlili özünütəhsilin müxtəlif 

motivlər əsasında yaranmasını göstərir. Özünütərbi-

yə prosesi özünütəhsil olmadan reallaşa bilməz. 

Özünütəhsil fəaliyyətində idraki marağın yeri xüsusi 

qeyd olunur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Özünütəhsil 

şagirdlərdə biliklər sistemi, dünyagörüşü formalaş-

dırması ilə yanaşı, şagirdləri həyata hazırlayır, fəal 

və yaradıcı düşünməyi, hərəkət etməyi öyrədir, inki-

şaf etdirir və özünütəkmilləşdirməyə yönəldir. 
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ĠNNOVATĠVE TEACHĠNG METHODS ĠN EDUCATĠON: “FĠSHBONE” METHOD 

Xülasə. Zaman keçdikcə, dünya inkişaf etdikcə təhsil sistemində də yeniliklər yaranır. Bu yenilikləri 

izləmək, tədris planına daxil etmək və bununla da, şagirdlərdə dərsə maraq oyatmaq, onları motivasiya etmək 

bütün müəllimlərin əsas vəzifələrindən biridir. Buna görə də müəllimlər dərslərində uğur qazanmış müasir 

təlim metodlarından istifadə etməyə çalışmalıdırlar.  

Tədqiqatçılar tədris prosesində ənənəvi metodlarla yanaşı müasir tədris metodlarının da istifadəsini 

məqsədəuyğun hesab edirlər. Bildiyimiz kimi təlim metodları müxtəlif dərslər üçün tamamilə fərqli xarakter 

daşıyır. Lakin bəzi təlim metodlarını bütün dərslərdə tətbiq etmək mümkündür. Məqaləmizdə bu cür təlim 

metodlarından biri olan “Fishbone” metodundan bəhs ediləcəkdir.  

Bu məqalə ədəbiyyat araşdırması metodundan yararlanaraq yazılmış və deskriptiv-analitik yanaşmaya 

əsaslanır. Həmçinin “Fishbone” metodu əsasında nümunə dərs modeli təqdim olunmuş və müəllimlərə dərs-

lərini göstərilən model əsasında qurmaları tövsiyə edilmişdir.  

Açar sözlər: təlim metodları, “Fishbone” metodu, tədris, texnologiya, öyrənmə 

Резюме. В развивающемся мире появляются новые образовательные тенденции. Одна из основ-

ных обязанностей всех учителей - следить за этими нововведениями, включать их в учебную прог-

рамму и тем самым вызвать интерес и мотивировать учащихся. Поэтому учителя должны использо-

вать в своих классах успешные современные методы обучения. 

Исследователи считают целесообразным использовать современные методы обучения наряду с 

традиционными методами в учебном процессе. Как известно, методы обучения различаются для ши-

рокого диапазона уроков. Однако можно применять методы обучения на всех уроках. В нашей статье 

речь пойдет об одном из таких методов обучения - о методе “Fishbone”. 
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Статья основана на обзоре литературы и описательно-аналитическом подходе. Также была 

представлена типовая модель урока, основанная на методе “Fishbone”, и учителям было рекомендова-

но строить свои уроки на основе описанной модели. 

Ключевые слова: методы обучения, метод “Fishbone”, образование, технология, усвоение 

Summary. There are emerging new educational tendencies in developing world. One of the main 

responsibilities of all teachers is to follow these innovations, to include them in the curriculum, and thus to 

arouse and motivate students. Therefore, teachers should use successful modern teaching methods in their 

classes. 

Researchers consider it expedient to use modern teaching methods along with traditional methods in 

the teaching process. As we know, teaching methods are different for a wide range of lessons. However, it is 

possible to apply the training methods in all lessons. Our article will discuss the Fishbone method, one of 

such teaching methods. 

This article is based on literature review and a descriptive-analytical approach. A sample lesson model 

based on the Fishbone method was also presented, and teachers were encouraged to build their lessons based 

on the described model. 

Keywords: teaching methods, “Fishbone” method, teaching, technology, learning 

GiriĢ. Uşakovaya görə (Ушакова, 2015), 

bu gün gənclər XXI əsrin reallığında təhsil alır-

ar. “Rəqəmsal dünyanın aborigeni” olan bugün-

kü şagirdlər üçün informasiya və kommunikasi-

ya texnologiyaları doğulduqları vaxtdan möv-

cuddur, onlar fiziki sərhədlərin aradan qaldırıl-

dığı bir dünyada yaşayırlar və İKT dünyanın is-

tənilən yerində yaşayan insanlarla anında əlaqə 

qurmağa imkan yaradır. Müəllimlər bu cür şa-

girdlərin tədris prosesinə effektiv cəlb edilməsi, 

İKT-dən istifadə etmə bacarıqlarının inkişaf et-

dirilməsi və gələcəkdə uğur qazanmaq üçün 

lazım olan bilik, keyfiyyət və bacarıqların öyrə-

dilməsi problemi ilə üzləşirlər. 

Müəllif fikrinə davam edərək qeyd edir ki 

(Ушакова, 2015), tələbələrin idraki və təhsil 

fəaliyyətinin təşkilində internetdən istifadə 

etmək imkanları olduqca genişdir. Bu, ömür 

boyu təhsil konsepsiyasını həyata keçirmək 

üçün ən uyğun vasitədir. İnternet texnologiyala-

rı tədricən təhsil müəssisəsinin ənənəvi tədris 

prosesinə inteqrasiya olunur və onun ayrılmaz 

hissəsinə çevrilir. 

Tədris metodlarının dərsdə müəllimlər tə-

rəfindən düzgün istifadə olunması çox vacibdir. 

Tursynbaevaya görə (Tursynbaeva, 2021), yeni 

tədris metodları düzgün istifadə olunarsa, müəl-

limlərin əsas hədəflərə çatmasına kömək edə-

cəkdir. Dərslərdə istifadə oluna biləcək 500-dən 

çox interaktiv təlim metodları mövcuddur. Bu 

metodların əsas məqsədi şagirdyönlü dərslərin 

inkişaf etdirilməsi, şagirdlərin istər fərdi olaraq, 

istər cüt-cüt, istərsə də qrup formasında müəl-

limdən daha çox işləməsini nəzərdə tutur. Bu 

yeni metodlar, həmçinin, şagirdlərin demokra-

tik, fəal olmasını təmin edir və siniflərdə dost-

luq mühiti yaradır. Belə olduqda isə şagirdlər 

dərsi daha yaxşı mənimsəyirlər.  

Tədris prosesini yeni-yeni ideyaların və ya-

naşmaların meydana gəldiyi proses də adlandır-

maq olar. Giorgdze və Dgebuadze yazırlar ki 

(Giorgdze və Dgebuadze, 2017), tədris metodları 

məhz tədris prosesində, müəllim və şagird arasın-

dakı qarşılıqlı əlaqə nəticəsində meydana gəlir. 

Mövcud təlim şərtləri daxilində tədris prosesi 

ümumi bilik, bacarıq və dəyərləri şagirdlərə aşı-

lamağı qarşısına məqsəd qoyan müəllimlə şagird 

arasındakı qarşılıqlı əlaqə kimi qəbul edilir. 

Müəlliflər qeyd edirlər ki (Giorgdze və 

Dgebuadze, 2017), tədris prosesi yarandığı ilk 

gündən bu günə qədər müəllim və şagird arasın-

da qarşılıqlı əlaqənin yalnız üç geniş yayılmış 

forması mövcud olmuşdur: 

1. Passiv metodlar (ənənəvi metodlar);

2. Aktiv metodlar;

3. İnteraktiv metodlar.

Giorgdze və Dgebuadze fikirlərinə davam

edərək yazırlar ki (Giorgdze və Dgebuadze, 

2017), passiv təlim metodu dərsin mərkəzində 

yer alan müəllimlə passiv dinləyici qismində 

qalan şagirdlər arasındakı qarşılıqlı əlaqənin bir 

formasıdır. Bu cür dərslərdə tapşırıqları, əsasən, 

rəy-sorğular, müstəqil çalışmalar, testlər və s. 

təşkil edir. Passiv metod maddi istifadə baxı-

mından ən səmərəsiz metod kimi qəbul edilir, 

lakin bu metodun üstünlükləri əvvəlcədən az 
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zəhmət tələb edən dərslər hazırlamaq və qısa 

müddətdə çoxlu miqdarda məlumat təqdim 

etmək bacarığını əhatə edir. 

Tədqiqatçılar şagirdlərin dərslərdə göst-

ərdikləri aktivliyi yüksək qiymətləndirir və bunu 

nəinki şagirdlərə, həmçinin müəllimlərə də aid 

edirlər. Giorgdze və Dgebuadze qeyd edirlər ki 

(Giorgdze və Dgebuadze, 2017), aktiv yanaşma 

həm müəllim, həm də şagirdləri bərabər şəkildə 

əhatə edən müəllim-tələbə qarşılıqlı əlaqəsinin 

bir formasıdır. Bu təlim formasında şagirdlər 

artıq passiv dinləyicilər deyillər, onlar təlim pro-

sesinin fəal iştirakçılarıdırlar. Bu üstünlüklərə 

görə bir çox müəllimlər məhz bu təlim metodu-

nu seçirlər. Bəzi hallarda bu metod təcrübəli 

müəllimlər tərəfindən öyrənmə məqsədini dəqiq 

müəyyənləşdirmiş şagirdlərlə birlikdə istifadə 

olunarsa, effektiv olur. 

Tədrisdə ən çox istifadə olunan metodlar-

dan biri də interaktiv metodlar hesab edilir. Kut-

biddinova və başqaları yazırdılar ki (Kutbiddi-

nova və b., 2016), interaktiv metodların üstün-

lükləri şagirdlərin müəllim və sinif yoldaşları ilə 

daha çox qarşılıqlı əlaqə qurması və öyrənmə 

prosesində şagirdlərin fəaliyyətinin üstünlük 

təşkil etməsindən ibarətdir. Şagirdlər tədris pro-

sesində fəal iştirak edir, peşəkar vəziyyətləri si-

mulyasiya edir, yaradıcı və tədqiqatyönlü tapşı-

rıqları yerinə yetirir, şagird yoldaşları ilə müza-

kirələrdə iştirak edir, mübahisələr zamanı fakt-

lardan istifadə edərək öz fikirlərini əsaslandır-

mağı öyrənir və münaqişə vəziyyətlərində təsirli 

davranış strategiyalarını müzakirə edirlər. Müəl-

limin fəaliyyəti şagirdlərin fəaliyyətinə yol açır 

və burada müəllimin vəzifəsi şagirdlərin təşəb-

büskarlığına şərait yaratmaqdır. 

“Fishbone” metodunun yaranması və 

istifadəsi. “Fishbone” (fişboun) sözü ingilis di-

lindən tərcümədə “balıq skeleti” mənasını ifadə 

edir. Bu metod yapon alimi Kaoru İşikava tərə-

findən 1943-cü ildə (bəzi mənbələrdə: 1952) ha-

zırlanıb. Arunkumar və Gnanaprakasam yazırlar 

ki (Arunkumar və Gnanaprakasam, 2018), 

“Fishbone” diaqramı, həmçinin “Səbəb və nəti-

cə diaqramı”, “Əsas səbəbin analizi diaqramı” 

və yaponiyalı məşhur alim Kaoru İşikavanın 

adını verdiyi “İşikava diaqramı” olaraq tanınır. 

Diaqram balıq sümüyünə bənzədiyi üçün, əsa-

sən, “Fishbone” diaqramı adlandırılır. Sadə dillə 

desək, “Fishbone” strukturlaşdırılmış formatda 

beyin fırtınasını həyata keçirir. Bu texnika bir 

problemin səbəblərini problemin özü ilə əlaqə-

ləndirmək üçün qrafik vasitələrdən istifadə edir, 

başqa sözlə, səbəb və nəticəni təyin edir. Dia-

qram təsirlərdən çox səbəblərə diqqət yetirir. 

Müəyyən bir problemi yaradan bir sıra səbəblər 

ola bildiyi üçün bu texnika problemin əsas səbə-

bini strukturlaşdırılmış bir şəkildə müəyyənləş-

dirməyimizə kömək edir. Həmçinin bu, əsas sə-

bəbi tapmaqdan əvvəl hər bir səbəb üzərində iş-

ləməyimizə də kömək edir. 

Yurin və başqalarına görə (Yurin və b., 

2018), bu diaqramlar müxtəlif proseslərin mexa-

nizmləri haqqında məlumatları üzə çıxarmaq və 

vizuallaşdırmaq üçün faydalıdır. Şəkil 1 

“Fishbone” diaqramlarının metamodelini göstə-

rir. 

Şəkil 1. “Fishbone” diaqramlarının meta-modeli (Yurin və b., 2018). 
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Müəlliflər, həmçinin qeyd edirlər ki 

(Yurin və b., 2018), diaqramın “balıq skeletinin 

başı” adlanan hissəsi araşdırılan problemi əks 

etdirir. “Balıq sümüyünün onurğası” birbaşa 

üfüqi bir ox şəklində təsvir edilmişdir. “Sümük-

lər” qoyulmuş problemə birbaşa və dolayısı 

yolla təsir edən səbəbləri və amilləri təmsil edir 

və meylli oxlarla təsvir olunur. İkinci səviyyəyə 

təsir edən digər səviyyələrdəki oxlar səbəb kate-

qoriyalarının əsas oxlarına əlavə edilə bilər. 

Eyni zamanda, fərqli amillər problemi həm ağır-

laşdıra, həm də təsirsiz hala gətirə bilər. Ənənə-

vi olaraq, “beyin fırtınası” metodu mümkün əsas 

səbəb kateqoriyalarını və onların detallarını 

(“sümüklərin” qolları) müəyyənləşdirmək və 

formalaşdırmaq üçün istifadə olunur. Əslində, 

bu metod bir qrup mütəxəssis (komanda) tərə-

findən kreativ ideyaların yaranmasını təmin 

edir. 

Prasad və başqaları yazırlar ki (Prasad və 

b., 2012), “Fishbone” diaqramları bir problemə 

aid edilə bilən fərqli kök səbəbləri müəyyənləş-

dirmək və sistematik şəkildə sıralamaq üçün is-

tifadə olunur. Beləliklə, bu diaqramlar bir neçə 

səbəbdən hansının daha çox təsiri olduğunu mü-

əyyənləşdirməyə kömək edir. Bu diaqramların 

əsas tətbiqi dispersiya analizidir. Dispersiya 

analizində hər bir əsas səbəbin alt səbəbləri və 

keyfiyyət xüsusiyyətlərinə təsirlərini araşdırıla-

raq hərtərəfli təhlil olunur. “Fishbone” diaqramı 

hər hansı bir dəyişkənliyin və ya dispersiyanın 

səbəblərini təhlil etməyə kömək edir. 

“Fishbone” diaqramı qrafik bir texnikadır 

və işləmə keyfiyyətinə təsir edən amilləri 

tapmaq və əhəmiyyətli dərəcədə təhlil etmək 

üçün yaxşı bir vasitədir” (Slameto, 2016). Bu, 

qoyulmuş problemin yaranma səbəbini araşdır-

mağa, inkişaf mərhələlərini izləməyə və onu 

aradan qaldırmaq üçün mümkün vasitələri ana-

liz etməyə imkan verir. 

“Fishbone” diaqramı dörd informasiya 

blokundan ibarətdir: Balığın baş hissəsi proble-

mi təcəssüm etdirir, Aşağı hissədə problemi ya-

radan səbəblər, Yuxarı hissədə problemi yara-

dan səbəbləri aradan qaldırmaq üçün metod və 

həll yolları, Quyruq hissədə isə nəticə göstərilir. 

“Fishbone” tədris metodunda: 
– şagirdlər individual və ya qrup şəklində 

işləyirlər, 

– qrafikin doldurulmasına 10-15 dəqiqə 

vaxt verilir,  

– daha sonra isə hər bir hazırlanmış qrafik 

təqdim edilərək müəllim və digər şagirdlərlə 

birgə müzakirə olunur, bu zaman şagirdlər hər 

bir problemə müxtəlif aspektlərdən yanaşmağı, 

onu hərtərəfli təhlil etməyi öyrənirlər.  

Dünya təcrübəsində bu dərs metodundan 

müxtəlif profilli ali təhsil müəssisələrində və 

orta məktəblərdə istifadə olunur. “Fishbone” 

metodunun ilk yarandığı vaxtdan uzun illər keç-

məsinə baxmayaraq hələ də təhsildə uğurla isti-

fadə olunmaqdadır. Buna görə də bu metodu 

izah edən bir dərs nümunəsini aşağıda təqdim 

edirik.  

“Fishbone” metodu ilə dərs nümunəsi. 

9-cu sinfin ədəbiyyat dərsi üçün nəzərdə tutul-

muş bu “Fishbone” diaqramında Azərbaycanın 

görkəmli yazıçısı Anarın “Keçən ilin son gecə-

si” (Həsənov və b., 2020) ikihissəli pyesi təhlil 

olunmuşdur. Problemi təcəssüm etdirən baş his-

sədə ananın yeni il gecəsi tək qalması göstəril-

mişdir. Əsərin başlıca probleminin bir neçə sə-

bəbləri vardır ki, onlar aşağı hissədə verilmiş, 

bu problemlərin mümkün həll yolları isə yuxarı 

hissədə qeyd olunmuşdur.  

Problemi yaradan səbəblərdən, ilk növbə-

də, ailədə birliyin olmaması göstərilmişdir. Ailə 

başçısı Qəzənfər kişi dünyasını dəyişəndən 

sonra ailədə soyuqluq yaranmışdır. Valideyn-

övlad arasında yaranan soyuqluq bu problemin 

başlıca səbəbidir. Problemin həll yolu atalar 

sözü formasında – “Ölənlə ölməzlər” sözləri ilə 

ifadə olunmuşdur. Həmidə ana Qəzənfər kişinin 

yoxluğunda atanın vəzifəsini də öhdəsinə götü-

rüb ailədəki birliyi qorumalı idi.  

Bu problemin ikinci mühüm səbəbi yaşlı 

və gənc nəsil arasındakı uçurumdur. Uşaqlar 

yaşa dolduqca özlərinə daxilində valideynə, 

yaşlı nəslə yer ayrılmayan həyat qururlar. Bu sə-

bəbi aradan qaldırmaq üçün başlıca vasitə mə-

nəvi ünsiyyətdir. Gənclər yalnız özlərini düşü-

nərək, eqoistcəsinə deyil, özünü başqasının yeri-

nə qoyaraq, empatiya qurmaqla yaşamağı öy-

rənməlidirlər. Necə deyərlər, qocalara hörmət 

et, sən də qocalacaqsan. 

Problemin üçüncü səbəbi kimi dövrün, zə-

manənin başlıca problemi olan insanların yad-

laşması göstərilmişdir. “Qocalanda adama 

qalan” televizor, əslində, ünsiyyəti artırmaq 
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üçün nəzərdə tutulmuş telefon və s. vasitələr 

kəşf olunandan bəri insanlar arasında yadlaşma 

meylləri güclənmişdir. Problemə yol açan bu sə-

bəbi aradan qaldırmaq üçün isə qohumluq və 

dostluq əlaqələrini möhkəmləndirmək qeyd 

olunmuşdur. Həmidə ana özünə qapanmadan, 

özünü ətrafdakı insanlardan təcrid etmədən ya-

şamalı, övladları ilə olmasa da, onların dostları-

nın valideynləri ilə və yaxud öz qudaları ilə, 

yəni həmyaşıdları ilə yeni ili qarşılaya bilərdi.  

Şəkil 2. “Fishbone” metodu əsasında nümunə dərs modeli 

Həmidə ana özünə diqqət və qayğı tələb 

etməyən, yalnız uşaqlarının xoşbəxtliyini düşü-

nən, yanında olmasalar belə, sağ-salamat olma-

ları ilə kifayətlənən fədakar ana obrazıdır. Lakin 

biz Həmidə ananın halına nə qədər yansaq da, 

bu problemi yaradan səbəbləri araşdırdıqda ana-

nın vaxtilə ailə idarəetməsində müəyyən boşluq-

lara yol verdiyini müşahidə edirik. Sonda nəticə 

olaraq, ailə bir dövlətdir və onu düzgün idarə et-

məyi bacarmaq lazımdır fikri qeyd olunmuşdur.  

Dərs nümunəsindən də gördüyümüz kimi, 

“Fishbone” metodu vasitəsilə şagirdlər dərsi 

daha yaxşı öyrənməyə sövq edilir. Bu metodla 

qurulan dərs zamanı şagirdlər mövzunu hissələ-

rə bölməklə müəllifin bizə çatdırmaq istədiyi 

problemləri tapır və onun həlli yollarını axta-

rırlar. Fikrimizcə, “Fishbone” metodu şagirdlə-

rin situasiyanı analiz etmə, tənqidi düşüncə və 

problemləri həll etmə bacarığının inkişaf etmə-

sinə kömək edir. Buna görə də düşünürük ki, 

müəllimlərin dərslərdə bu metoddan istifadə et-

məsi çox faydalı olar.  

Nəticə və təkliflər. Bütün təlim metodları 

tədris prosesinin daha yaxşı təşkil olunması və 

şagirdlərin keyfiyyətli öyrənməsini təmin etmə-

yə xidmət edir. Bu məqalədə araşdırılmış təlim 

metodu, qeyd etdiyimiz kimi, çoxdan yaradılsa 

da, bu günümüz üçün də çox aktualdır. Məqalə-

də “Fishbone” metodunun yaranması tarixi qısa-

ca təsvir olunmuş və onun müxtəlif tədqiqatçılar 

tərəfindən araşdırılması göstərilmişdir. Ədəbiy-

yat araşdırmasından da göründüyü kimi, tədqi-

qatçılar “Fishbone” metodunun müxtəlif dərs-

lərdə tətbiqini, onun müəllim və şagirdlərin 

dərsdə aktivliyinə necə təsir etməsini göstərmiş-

lər. Qeyd olunanlardan əlavə, məqalədə 

“Fishbone” metodu əsasında dərs nümunəsi ve-

rilərək təhlil edilmişdir və bu metodun şagird-

lərdə situasiyanı analiz etmə, tənqidi düşüncə və 

problemləri həll etmə bacarığının inkişaf etmə-

sinə kömək etdiyi göstərilərək dərslərdə müəl-

limlərin təqdim edilmiş metoddan istifadəsi töv-

siyə edilmişdir.  
Problemin aktuallığı. Tədris prosesində 

müxtəlif təlim metodlarından istifadə etməklə dərs-

ləri daha da yüksək səviyyədə və keyfiyyətli təşkil 

etmək mümkündür. Buna görə də məqalədə fərqli 

bir təlim metodlarını araşdırmaq və təqdim etmək bu 

günümüz üçün də aktualdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə dünyada 

geniş yayılmış “Fishbone” metodu haqqında məlu-
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mat verilmiş və bu metod əsasında dərs nümunəsi 

hazırlanaraq təqdim edilmişdir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Bu tədqiqat-

da verilmiş ədəbiyyat araşdırmasından və dərs nü-

munəsindən tədqiqatçılar, ali təhsil müəssisələrinin 

akademik heyəti ilə yanaşı, orta məktəb və həmçinin 

lisey, kollec müəllimləri dərslərində istifadə edə bi-

lərlər.  
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PLANNING AS A PEDAGOGICAL BASIS FOR EVALUATING 

THE TEACHER'S LEARNING ACTIVITY 

Xülasə. Məqalədə müəllimin tədris fəaliyyətinin planlaşdırılması və layihələndirilməsindən bəhs 

olunmuşdur. Belə ki, tədris prosesinin sistemli və ardıcıl qurulması, səmərəli və keyfiyyətli təşkili üçün 

planlaşdırma olduqca mühümdür. Zaman – zaman müəllimin tədris fəaliyyətinin planlaşdırılması ilə bağlı 

fərqli fikirlər səslənsə də, planlaşdırmanın əhəmiyyəti haqqında bütün mütəxəssislərin fikirləri, demək olar 

ki, eynidir: Hər bir müəllim tədris fəaliyyətinin keyfiyyətli, nəticələrin yüksək olmasını istəyirsə, o mütləq öz 

tədris fəaliyyətini düzgün planlaşdırmalı və görəcəyi işləri əvvəlcədən aydınlaşdırmalıdır.  

Açar sözlər: müəllim, tədris fəaliyyəti, planlaşdırma, layihələndirmə, keyfiyyət 

Резюме. В статье повествуется о планировании и проектировании учебной деятельности учите-

ля. Следовательно, планирование очень важно для системного и последовательного построения, эф-

фективной и качественной организации учебного процесса. Хотя время от времени возникают разные 

мнения о планировании учебной деятельности учителя, все эксперты сходятся во мнении о важности 

планирования. Если каждый учитель желает качественной учебной деятельности и достижения высо-

ких результатов, то он должен правильно спланировать учебную деятельность и заранее уточнить 

предстоящую работу.  

Ключевые слова: учитель, учебная деятельность, планирование, проектирование, качество 

Summary. The article tells about the planning and design of the teacher's educational activities. 

Consequently, planning is very important for a systematic and consistent construction, effective and high-

quality organization of the educational process. Although opinions differ from time to time about planning a 

teacher's learning activity, all experts agree on the importance of planning. If every teacher wants high-

quality learning activities and the achievement of high results, then he must correctly plan the learning 

activities and clarify the work ahead in advance. 

Key words: teacher, learning activities, planning, design, quality 

Müəllimin tədris fəaliyyətinin qiymətlən-

dirilməsi bir neçə pedaqoji əsas üzərindən aparı-

lır. Onlardan biri də müəllimin tədris fəaliyyəti-

nin layihələndirilməsi və planlaşdırılması işinin 

qiymətləndirilməsidir. 

Planlaşdırma istənilən sahədə fəaliyyət 

göstərmək üçün müəyyən vəzifələrin qarşıya qo-

yulması və onların həyata keçirilməsidir. Planl-

aşdırma olmadan işin düzgün icrası, prosesi 
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təşkil edən mərhələlərin ardıcıllığı, səbəb - nəticə 

əlaqəsinin düzgün qurulması mümkün deyil.  

Planlaşdırma yeni pedaqoji istilah deyil. 

Zaman-zaman onun mahiyyəti və məsələləri 

haqqında çoxlu fikirlər səsləndirilmiş, vacibliyi 

diqqətə çatdırılmışdır. Lakin təhsil sistemində 

aparılan son islahatlar bu sahədə də bir sıra ye-

niliklərin olmasını zərurətə çevirmişdir. Ölkə 

elmi-pedaqoji ictimaiyyəti arasında müəllimin 

tədris fəaliyyətinin planlaşdırılması və layihə-

ləndirilməsi məsələsi ilə bağlı bir sıra mülahizə-

lər yaranmışdır. Həmin fikirlərin bir qismi ilə 

tanış olmaqla müasir təhsil sistemi şəraitində 

planlaşdırmanın əhəmiyyəti haqqında müəyyən 

qənaətə gəlmək mümkündür. 

Prof. Fərrux Rüstəmov planlaşdırma haq-

qında yazır: “Dərsin düzgün planlaşdırılması 

tədrisin səmərəli qurulmasının əsas şərtidir. Bu 

zaman müəllimlərə müəyyən sərbəstlik verilmə-

lidir. Müəllim bir sıra funksiyalar yerinə yetir-

məlidir. Müasir müəllim şagirdə hazır bilik ver-

məməli, onun başında fikrin meydana gəlməsinə 

kömək etməlidir" (1, s. 60 ). 

Planlaşdırmanı tədris prosesinin səmərə-

liliyini artıran vasitə kimi dəyərləndirən alim bu 

zaman müəllimə sərbəstlik verilməsinin vacibli-

yini qeyd edir.  

Əlbəttə, plansız qurulan tədris prosesinin 

nəinki son nəticəsində səmərə olmaz, hətta təd-

risin istənilən mərhələsində qarşıya qoyulmuş 

məqsədə çatmaq mümkün deyil. Müəllimə plan-

laşdırma zamanı müəyyən sərbəstlik verilməsi-

nə gəlincə, əlbəttə, planlaşdırma nümunələrində 

standartlar mövcuddur. Lakin yaradıcı müəllim 

onun hər hansı bir mərhələsi ilə bağlı fərqli qay-

dalar tətbiq edə bilər. 

Dosent Bibixanım İbadova müəllimin 

tədris fəaliyyətinin planlaşdırılması ilə bağlı ola-

raq yazır: “Dərs planı müəllimin dərsə hazırlığı-

nın ölçüsü, meyarı, onun fərdi fəaliyyətinin güz-

güsüdür. Dərs planı təkcə müəllimin deyil, həm 

də şagirdlərin fəaliyyətini özündə ehtiva edir. 

Dərs planı hazırlanarkən müəllim tərəfindən 

məzmun standartları seçilir və standartlara əsa-

sən təlim məqsədi, məqsədə uyğun iş forması, iş 

üsulu, inteqrasiya imkanları, resurslar, dərsin 

hər mərhələsinə sərf olunacaq vaxt, motivasiya 

və tədqiqat sualı, şagirdlərə veriləcək tapşırıqlar, 

müzakirə üçün suallar, qiymətləndirmə meyarla-

rı müəyyən edilir”. (1, s.62) 

Göründüyü kimi burada planlaşdırma haq-

qında daha geniş məlumat verməklə həm də 

onun mahiyyəti şərh edilir, əsaslandırılır. Əhə-

miyyətli cəhətlərdən biri də odur ki, planlaşdır-

ma təkcə müəllimin yox, həm də şagirdin təlim 

fəaliyyətinin təşkilində əsas olduğu irəli sürülür.  

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Fəxrəddin 

Yusifov planlaşdırma haqqında yazır: “Əgər 

planlaşdırma üçün vahid qaydalar vardırsa, müt-

ləq o da həyata keçirilməlidir. Orta məktəb müəl-

limini çoxvariantlılıq bəlasından qurtarmaq la-

zımdır. Hər bir dərs modelinin xarakterinə uyğun 

gələn və vahid yanaşmanı özündə əks etdirən 

"dərsin texnoloji xəritəsi"hazırlanmalı və o, 

müəllimlərin ixtiyarına verilməlidir” (1, s.67). 

Burada da planlaşdırmanın tərtibinin va-

cibliyi qeyd olunur. Hətta daha konkret olaraq 

dərslərin müəyyən modelinə uyğun olaraq vahid 

yanaşmaların tətbiqi və bununla da çoxvariantlı-

lıqdan azad olmağın əhəmiyyəti haqqında fikir 

irəli sürülür. 

Ənvər Abbasov dərsin planlaşdırılmasının 

çox böyük əhəmiyyət daşıdığını qeyd edərək 

yazır: “Dərs planı müəllimin sənədidir. Onu mü-

əllim hazırlayır. İllər uzunu bu sənədin hazır-

lanıb – hazırlanmaması müzakirə obyekti olub. 

O müzakirələr bu gün də davam edir. Dərsin 

planının hazırlanması vacib məsələdir. O həm 

müəllimin inkişaf etməsi, həm də təlim prosesi-

nin idarə olunması baxımdan əhəmiyyəti var. 

Ona görə də dərs planının hazırlanmasına ciddi 

yanaşılmalıdır” (1, s. 56). 

Yuxarıda qısaca olaraq sadaladığımız fi-

kirlərdən belə qənaətə gəlmək olur ki, planlaş-

dırma müəllimin tədris fəaliyyətinin əsasını 

təşkil edir. Təhsil sistemində hər nə qədər yeni 

yanaşmalar tətbiq olunsa da, planlaşdırmaya la-

zımsız bir məsələ kimi baxmaq doğru deyil.  

Müəllimin tədris fəaliyyətinin hansı səviy-

yədə olması, heç şübhəsiz ki, onun dərsə hazır-

lıq səviyyəsindən asılıdır. Müəllim dərsə hazır-

laşmadan onu yaxşı qura bilməz. Dərsə hazırlıq 

tədris prosesinin əsasında dayanır. 

Prof. Ə.Ə. Ağayev müəllimin dərsə hazır-

laşmasını vacib şərt kimi irəli sürərək bunun üç 

istiqamətini göstərmişdir: 

1. Müəllimin ümumi hazırlığı 

2. Müəllimin proqram üzrə dərsə hazırlaş-

ması 
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3. Müəllimin mövzu üzrə hər bir dərsə ha-

zırlaşması 

Əgər müəllim deyilən bu üç istiqaməti öz 

tədris fəaliyyətində diqqətdə saxlamırsa, onun 

tədris fəaliyyəti istənilən səviyyədə ola bilməz. 

Göstərilən birinci istiqamət nə qədər ümumi xa-

rakter daşısa da, bir o qədər vacib məsələdir. 

Müəllim ümumi dünyagörüşü baxımdan, psixo-

loji-emosional, iradi cəhətdən hazırlıqlı, tədrisin 

ilk şərtlərinin nədən ibarət olduğunu bilməlidir. 

Müəllimin proqram üzrə hazırlığı müəlli-

min tədris fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində 

vacib şərt kimi diqqətdə saxlanılmalıdır. Bura 

nələr daxildir? Müəllim ilk növbədə iyul-avqust 

aylarında müəyyən konfrans, təlim və tədbirlər-

də iştirak edir. Tədris fənni üzrə fənn proqramı 

ilə tanış olur, proqramda hansı dəyişikliklərin 

olduğunu müşahidə edir, özü üçün lazımlı infor-

masiyalar əldə edir. Məktəb təcrübəsində deyi-

lən bu məsələləri öz hazırlığı prosesində aydın 

şəkildə həyata keçirən müəllimlərimiz vardır. 

Lakin məktəb təcrübəsinin təhlili göstərir ki, bu 

sahədə işlər heç də yüksək səviyyədə deyil. 

Müşahidələr zamanı aydın olur ki, bəzi müəl-

limlər öz ixtisas fənni üzrə proqramla tanış 

olmur, aparılan dəyişikliklərlə maraqlanmır, 

fənnin məzmununda və dərsliklərdə baş verən 

yeniliklərdən xəbərdar olmurlar. Dərs başlanan 

zaman isə, əvvəlki tədris ilinə məxsus biliklərlə 

yeni tədris mövsümünə başlayır. Hətta perspek-

tiv planlaşdırma aparan zaman belə yeniliklərin 

hansı səviyyədə olması ilə maraqlanmır, plan-

laşdırmanı düzgün aparmır və yekunda dərs ili 

müddətində planlaşdırmada çoxlu dəyişiklər et-

məyə məcbur qalır. 

Göstərilən üçüncü istiqamət də müəllimin 

tədris fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində ol-

duqca vacib həlqələrdən biridir. Müəllimin dər-

sinin uğurlu olması konkret dərsə nə dərəcədə 

hazırlaşmaqdan çox asılıdır. Təcrübələr göstərir 

ki, bir qisim müəllimlər kifayət qədər əməkse-

vərlik nümayiş etdirərək aparacağı dərslə bağlı 

gündəlik planlaşdırma nümunəsi hazırlayıb 

onda dərsin 45 dəqiqə üzrə dəqiq açıqlamasını 

göstərir. Dərslə bağlı hazırlıq işlərini yalnız 

planlaşdırma ilə bitmiş hesab etmir, iş vərəqləri, 

əyani və texniki vəsaitlər hesabına dərslərin 

daha maraqlı, elmli və faydalı olmasına çalışır. 

Lakin, ikinci hazırlıq üzrə diqqətsizlik edən mü-

əllimlər kimi, bu mərhələdə də kifayət qədər öz 

üzərində işləməyən, heç bir hazırlıq işi görmə-

yən, yalnız dərs başlayanda jurnalı götürüb 

dərsə girən müəllimlər də az deyildir.  

Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, 

elə müəllimlər var ki, qeyd olunan hər üç istiqa-

mət üzrə öz işlərini müasir tələblər səviyyəsində 

qururlar. 

Dərs özü bir prosesdir. Bu prosesi idarə 

etmək, uğurlu sonluğa çatdırmaq üçün müəllim 

bir sıra bilik və bacarıqlara malik olmalıdır. 

Bunlar arasında dərsi düzgün planlaşdıra bilmək 

bacarığı da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Afət Sü-

leymanova "dərsi təşkil etməyə qadir olmaq 

üçün müəllim hansı bilik və bacarıqlara malik 

olmalıdır?" sualını cavablandırarkən yazır: 

“Müəllim təhsil standartları və fənn proqramla-

rının məqsədini, prinsiplərini dərk etməli, təhsil 

pilləsi və fənnin xüsusiyyətlərini nəzərə alın-

maqla dövlət sifarişini əks etdirən təhsil stan-

dartlarının tətbiqinin təşkili üçün öz strategiyası-

nı müəyyən etməlidir. Bu zaman o, standartların 

tətbiqinə şərait yaradan dəqiq illik planlaşdırma 

aparmağı bacarmalıdır. Bu prosesdə həftəlik və 

gündəlik planlaşmanın da dəqiqliklə işlənməsi 

vacibdir. Planlaşmada məqsədə nail olmaq üçün 

müəyyən edilmiş dərs formaları, təlim üsulları, 

təlim fəaliyyətləri, istifadə ediləcək resurslar, 

qiymətləndirmənin üsul və vasitələri, müəyyən 

edilməlidir. Müəllim nəzərdə tutulmuş bu işləri 

təlim prosesində yüksək peşəkarlıqla gerçəkləş-

dirməyə qabil olmalıdır (2, s. 25). 

Dərs özünəməxsus struktura, prinsipə 

malik olan təlimin təşkili formalarından biridir. 

Onun keyfiyyəti ən son nəticənin hansı sə-viy-

yədə olmasından asılıdır və onunla xarakterizə 

olunur. Lakin ən son nəticənin keyfiyyətli olma-

sı üçün öncə dərsi düzgün planlaşdırmaq, layi-

hələndirmək, ən xırda detalı belə diqqətdən 

kənar qoymamaq lazımdır. "Pis planlaşdırılmış, 

kifayət qədər düşünülməmiş, tələsik layihələndi-

rilmiş, şagirdlərin imkanlarına uyğun gəlməyən 

dərs keyfiyyətli ola bilməz. Dərsə hazırlaşmaq, 

təlim prosesini elə təşkil etmək deməkdir ki, o 

konkret şəraitdə ən yüksək son nəticəni təmin 

etsin (3. s.). 

Müasir dərs nə qədər yaradıcı xarakterə 

malik olsa da, onu planlaşdırma olmadan həyata 

keçirmək əlbəttə, mümkün deyil. Fəal dərsin 

uğurlu şəkildə həyata keçirilməsi üçün uğurlu 

bir planlaşdırmanın aparılması vacibdir. Z. 
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Veysova bunu nəzərdə tutaraq fəal dərsin planı-

nı aşağıdakı şəkildə təklif edir: 

1. Dərsin məqsədlərini müəyyən etmək; 

2. Dərsin növünü (induktiv və ya dedukt-

iv) müəyyən etmək; 

3. Dərsin motivasiyasını işləyib hazırlamaq; 

4. Tədqiqat sualını qısaca ifadə etmək; 

5. Tədqiqat aparma mərhələsini planlaş-

dırmaq; 

6. Fasilitasiya üçün suallar hazırlamaq; 

7. İnformasiyanın təşkilinin mümkün 

üsullarını müəyyən etmək; 

8. İdeyaları və çıxarılmalı olan nəticələri 

qısaca ifadə etmək; 

9. Dərsin hər mərhələsinə sərf olunan 

vaxtı müəyyən etmək; 

10. Qiymətləndirmənin metod və üsulları-

nı müəyyən etmək; 

11. Dərs üçün lazım olan ləvazimat və təc-

hizatı müəyyən etmək; 

12. İşin gedişini (müəllim və şagird fəaliy-

yətini) səmərəli təşkilinin yollarını müəyyən 

etmək (4, s. 60).  

Dərs, onun mövzusu, planlaşdırılması, təş-

kili haqqında danışan zaman prof. V. Xəlilovun 

maraqlı bir fikrini xatırlatmaq lazımdır. O yazır: 

"Əhatə etdiyi elmi-sənət sahəsindən asılı olaraq 

hər hansı əsər üzərində işləyərkən müəllif əvvəl-

cə mövzu seçir, mövzuya uyğun janr müəyyən-

ləşdirir, nəzərdə tutduğu ideyanın tam mənasın-

da açılması, oxucuya, dinləyiciyə, tamaşaçıya 

çatdırması üçün əldə olan bütün vasitələrdən is-

tifadə etməyə çalışır. Dərs də belədir. Onun da 

müəyyən mövzusu, tipi, forması, təzahür vasitə-

ləri var. Hər hansı sənətkarın əsər üzərində yara-

dıcılıq həyəcanı ilə ideal dərsə hazırlaşmağın və 

onu şagirdlərə çatdırmağın yolları üzərində dü-

şünərkən yaranan həyəcan arasında heç bir fərq 

yoxdur. Çünki dərs adlı geniş yayılan əsərin 

müəllifi də elə müəllimin özüdür" (5, s. 8 ).  

Müəllimin tədris fəaliyyətində planlaşdır-

manın aşağıdakı formalarından istifadə olunur: 

1. Perspektiv planlaşdırma. 2. Cari planlaşdırma  

Perspektiv planlaşdırma hər bir müəllim-

dən bilik və bacarıq tələb edir. Tədris ili üzrə 

tədris vahidlərinin, mövzuların hansı ardıcıllıqla 

planlaşdırılması, onlara ayrılan saatların miqda-

rı, mövzuların standartlara uyğunluğunu müəy-

yən etmək lazım gəlir.  

Perspektiv planlaşdırmanın həyata keçiril-

məsi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

1. Tədris vahidlərinin məzmun standartla-

rına uyğun müəyyənləşdirilməsi. 

2. Tədris vahidlərinin ardıcıllığının müəy-

yənləşdirmək 

3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək 

4. Tədris vahidləri üçün vaxt bölgüsü 

5. Müəllim üçün resursların nəzərə alınması. 

Tədris vahidlərinin ardıcıllığı təmin olu-

narkən bir sıra cəhətlərə diqqət yetirmək lazımdır:  

– Məzmun ardıcıllığı - bu zaman tədris 

vahidlərinin məzmunu nəzərə alınmalıdır. Əv-

vəlcə sadə, sonra isə mürəkkəb məzmuna malik 

tədris vahidləri verilməlidir. 

– Xronoloji ardıcıllıq - tədris vahidlərinin 

zamana görə ardıcıllığıdır. 

– Məntiqi ardıcılllıq - tədris vahidlərinin o 

qaydada düzülməsidir ki, bu zaman əvvəlki 

tədris vahidlərində öyrənilən anlayışlar sonrakı 

tədris vahidlərindəki anlayışların başa düşülmə-

sinə kömək etsin. 

Perspektiv planlaşdırma zamanı il üzrə ta-

rixi günlər, bayramlar nəzərə alınmalıdır. 

Perspektiv planlaşdırma zamanı müəllim-

lərin ən çox buraxdığı səhvləri aşağıdakı kimi 

vermək olar: 

1. Tədris vahidlərini müəyyənləşdirərkən 

məzmun standartlarının düzgün nəzərə alınmaması; 

2. Tədris vahidləri üzrə ardıcıllığın pozul-

ması; 

3. Tədris vahidlərinin həcminə uyğun ola-

raq vaxt bölgüsünün düzgün verilməməsi; 

Cari planlaşdırma müəllimin gündəlik 

planlaşdırması da adlanır. Hər bir müəllim dərs-

də səmərəliliyi və keyfiyyəti təmin etmək üçün 

mütləq cari planlaşdırmanı tərtib etməlidir. Cari 

planlaşdırmanın tərtibi müəllimdən xüsusi baca-

rıq tələb edir. Bu planda 45 dəqiqəlik dərsin ilk 

dəqiqəsindən son dəqiqəsinə qədər olan bütün 

mərhələləri aydın şəkildə əks olunur. 

Hər bir müəllim planlaşdırmanı başlayar-

kən 4 əsas suala cavab verməlidir: 1. Nə öyrə-

dilməli?; 2. Necə öyrədilməli?; 3. Hansı şərait-

də?; 4. Necə qiymətləndirmək olar?; 

Müəllim cari planlaşdırmada standart, 

mövzu, məqsəd, inteqrasiya, iş forması, üsullar, 

resurs və dərsin mərhələləri - motivasiya, tədqi-

qatın aparılması, məlumatın mübadiləsi, məlu-

matın müzakirəsi, ümumiləşdirmə və nəticə, 
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qiymətləndirmə kimi məsələləri aydın şəkildə 

ifadə etməyi bacarmalıdır. 

Hər bir dərsdə reallaşdırılacaq standartla-

rın müəyyən edilməsi ilk iş kimi qarşıda durur. 

Standartların sayı dərsin məqsədindən asılı ola-

raq dəyişilə bilər. Hər bir müəllim əsas və alt 

standartlarda ifadə olunmuş fikri aydın başa 

düşməli və onların təlim prosesində reallaşması-

na çalışmalıdır.  

Mövzu adətən perspektiv planlaşdırmadan 

götürülür. Qarşıya qoyulmuş məqsəd isə təlimin 

son nəticəsində əldə edilmiş bilik və bacarıqlar-

da öz əksini tapır. Məqsəd müəyyən edilərkən 

çalışmaq lazımdır ki, o, şagird üçün də aydın 

olsun.  

Təlimin iş formasının seçilməsi zamanı da 

elə formalar seçilməlidir ki, həmin formalarla şa-

girdlər qarşıya qoyulmuş məqsədə doğru irəliləyə 

bilsinlər. Təlim üsulları da hər nə qədər rən-

garəng olsa, bir o qədər dərs maraqlı olacaqdır. 

Dərsin mərhələləri dərsin tipindən asılı 

olaraq qurulur. Müəllim hər bir mərhələni plan-

laşdırmada aydın şəkildə qeyd etməli və hər bir 

mərhələdə görüləcək işin mahiyyətini planda 

ifadə etməlidir. 
Problemin aktuallığı. Müəllimin tədris fəa-

liyyətinin planlaşdırılması işinin qiymətləndirilməsi 

pedaqoji əsas kimi böyük əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, 

müəllimin tədris fəaliyyətinin ilk mərhələsi planlaş-

dırmadır. Tədris fəaliyyətinin planlaşdırılmasını qiy-

mətləndirmək müəllimin görəcəyi işi haqqında aydın 

təsəvvürlər yarada bilir. 

Problemin yeniliyi. Planlaşdırmadan müəlli-

min tədris fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin peda-

qoji əsası kimi bəhs edilmişdir. Bununla da yeni 

təhsil sistemində onun vacibliyi bir daha diqqətə çat-

dırılmış və xüsusiyyətləri şərh olunmuşdur.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədrisin ən 

zəruri hissəsi olan planlaşdırmanın əhəmiyyəti vur-

ğulanmaqla onun hansı səviyyədə qurulması yolla-

rından da bəhs edilmişdir. Hər bir müəllim qeyd olu-

nan məsələləri öyrənməklə öz tədris fəaliyyətini 

düzgün qurmağa nail olacaqdır. 
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 Xülasə. “Kəlilə və Dimnə” əsərinin müəllifi Bəydəba insanları, böyüməkdə olan nəsli, kitabla tanış 

olan hər bir şəxsi düzlüyə, doğruçuluğa, ədalətə, yaxşılığa, insafa, mürvətə, səmimiyyətə, xeyirxah işlər gör-

məyə, dostluqda sabitqədəm və vəfalı olmağa, şəxsiyyətlərarası münasibətləri düzgün qurmağa çağırır, bəd-

xahlığı, mərdimazarlığı, namərdliyi, yalançılığı, satqınlığı, vəfasızlığı, qəddarlığı, kobudluğu pisləyir. 

Açar sözlər. “Kəlilə və Dimnə”, mənəvi keyfiyyətlər, mənəvi keyfiyyətlərin formalaşdırılması, düzlük 

və doğruçuluq, yaxşılıq və xeyirxahlıq 

Резюме. Автор "Калила и Димна" Байдаба призывает людей, подрастающее поколение, каждо-

го человека, знакомого с этой книгой, быть честным, правдивым, справедливым, сострадательным, 

искренним, делать добрые дела, быть стойкими и верными в дружбе, строить правильно межличност-

ные отношения, осуждает предательство, неверность, жестокость, грубость. 

Ключевые слова. «Калила и Димна», нравственные качества, формирование нравственных 

качеств, честность и правдивость, доброта и доброжелательность 

Summary. The author of "Kalila and Dimna" Baidaba urges people, the younger generation, every 

person familiar with this book to be honest, truthful, fair, compassionate, sincere, do good deeds, be 

persistent and faithful in friendship, build correct interpersonal relationships, condemn betrayal, infidelity, 

cruelty, rudeness. 

Keywords. "Kalila and Dimna", moral qualities, the formation of moral qualities, honesty and 

truthfulness, kindness and benevolence 

Mənbələrdən məlum olur ki, “Kəlilə və 

Dimnə”ni e.ə. I əsrdə yaşamış Brhəmənlərin 

başçısı hind filosofu Bəydəba yazmışdır. Kitab 

təxminən III-IV əsrlərdə şifahi hekayələr şəklin-

də yaranmışdır. 

Deyilənə görə, “Kəlilə və Dimnə” hind 

hökmdarı Dəpşəlimə ithaf edilmişdir. Həm də 

Bəydəba öz işini ithaf etməklə məhdudlaşdırma-

mış, eyni zamanda şaha yeri gəldikcə məsləhəti-

ni də vermişdir.  

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C9%99yd%C9%99ba&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C9%99yd%C9%99ba&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Dep%C5%9Felem&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C9%99yd%C9%99ba&action=edit&redlink=1
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Bu kitab nə üçün “Kəlilə və Dimnə” ad-

landırılmışdır. Kəlilə Və Dimnə kimdir? 

"Kəlilə" - "doğrunun və dürüstlüyün"; 

"Dimnə" - "yanlışın və yalanın" rəmzidir. Bu 

adlar əsərdəki hekayə qəhrəmanları olan iki çaq-

qalı təmsil edir. “Kəlilə və Dimnə” beş fəsli 

özündə birləşdirir, hekayələr bir-biri ilə sıx su-

rətdə bağlıdır. Bu fəsillərdə son dərəcə dəyərli 

tərbiyəvi fikirlər, həyati həqiqətlər, nəsihətlər 

vardır, təhsilləndirici və tərbiyələndirici səciyyə 

daşıyır. Əsərdə tərbiyənin müxtəlif sahələrinə 

aid qiymətli fikirlər vardır. 

Bəydəba insanları, böyüməkdə olan nəsli, 

kitabla tanış olan hər bir şəxsi düzlüyə, doğruçu-

luğa, ədalətə, yaxşılığa, insafa, mürvətə, səmi-

miyyətə, xeyirxah işlər görməyə, dostluqda sa-

bitqədəm və vəfalı olmağa, şəxsiyyətlərarası mü-

nasibətləri düzgün qurmağa çağırır, bədxahlığı, 

mərdimazarlığı, namərdliyi, yalançılığı, satqın-

lığı, vəfasızlığı, qəddarlığı, kobudluğu pisləyir. 

“Kəlilə və Dimnə” hətta qonşuluq münasi-

bətinə də diqqət yetirir. Qonşuluq qayda və qa-

nunlarına əməl etməyi vacib sayır. Oxuyuruq: 

“Pis adamla qonşu olub dostluq edən dəniz səy-

yahı kimidir, batmaqdan yaxasını qurtarsa da, 

qorxu çəkməkdən qurtara bilməz” [1, s. 14]. 

Əsərdə dostluğun faydası və şərtləri üzərin-

də dayanılır və göstərilir ki, “Ağıllı adamlar üçün 

dostluqdan əziz heç bir şey yoxdur” [1, 33]. 

Dostluğun şərtindən danışılarkən diqqət 

mərkəzinə aşağıdakı şərt gətirilir: “sirr saxlamaq”. 

Belə bir fikir də önəmlidir ki, “Dostların ən xoşa 

gələni odur ki, höcət olmaya və hər işdə yaxından 

kömək edə (1, s. 82); “Ağıllı adamlar yanında 

dostluqdan qiymətli heç bir şey yoxdur. Çünki 

əmin-amanlıq dövründə, xoş gündə dostlarla yaxşı 

güzəran keçirib eyş-işrət edirsən, bədbəxtlik üz 

verdikdə, yaman gündə isə onlar dada çatar (1, s. 

133); Hər kəs öz dostlarının verdiyi nəsihətə qulaq 

asmasa (bu nəsihətlər acı və ağır olsa da), onun 

işinin sonu peşmançılıq olar” (1, s. 82). 

“Kəlilə və Dimnə”də göstərildiyi kimi, 

düz və təmiz adamlar arasında dostluq tez möh-

kəmlənib gec pozular. Bu dostluq kitabda təmiz 

qızıldan düzəldilmiş qabla müqayisə olunur, bu 

qabın gec sınıb tez bərpa olunacağı diqqət mər-

kəzinə gətirilir. 

Həqiqi dostluğun bir çox şərtləri, qaydala-

rı mövcuddur. “Kəlilə və Dimnə”də həmin şərt-

lərdən daha biri üzərində dayanılır. Fikir verək: 

“Dostluqda canını qurban verən adamın qədr-

qiyməti, malını fəda edəninkindən çox-çox yük-

səkdir” (1, s. 147). 

“Canını qurban verən adam” deyiləndə 

söhbət dostluqda sadiq olmaqdan, dost yolunda hər 

cür fədakarlığa hazır olmaqdan, dostun sevincinə 

və kədərinə şərik olmaqdan, həmişə dostun yanında 

olmaqdan gedir. Etiraf etmək lazımdır ki, heç də 

hər insan əsl dostluğun şərtlərinə əməl etmir. 

Yalnız dostun xoş günlərində onun yanını kəsdirən-

lər, pis hünündə onun gözünə görünməyənlər 

vardır. Belə dostluğun ömrü az olur. 

Mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnmədə əql, is-

tedad və kamalın öz yeri, öz mövqeyi var. Əql, 

istedad və kamal nəcib sifətlərə sahiblənməyə 

tələbat formalaşdırır. Haqqında danışılan əsərdə 

əql, istedad və kamala münasibət bildirilir. Diq-

qət yetirək: “İstedad, əql və kəmal iki növdür: 

biri fitri, yəni anadan gəlmə, digəri əməli, yəni 

təcrübə vasitəsilə əldə edilən. İnsanlarda ola fitri 

istedad taxtadakı yanma qabiliyyətinə bənzər. 

taxtaya od dəyməmiş yana bilmədiyi kimi, fitri 

istedad, əqli və kəmal da təcrübə və vərdiş ol-

madan özünü göstərə bilmir. Təcrübə insanda 

əql və kəmal oyadır” (1, s. 29). 

“Kəlilə və Dimnə”də tədbirli, ayıq-sayıq 

olmaq müsbət keyfiyyət kimi dəyərləndirilir. 

Göstərilir ki, ağıllı adam mübarizə etməyə tələs-

məz, hazırlıq işi görmədən böyük və qorxulu iş-

lərə başlamaz. 

Doğru deyilmiş fikirdir. Əsərdə eyni za-

manda bildirilir ki, ağıllı adam düşmənlə müm-

kün olduqca həlim rəftar edib narazılığı sülh və 

dostluq yolu ilə həll etməyə çalışır. 

Əsərdə inama xüsusi qiymət verilir. 

Diqqət yetirək: “Ağıllı adamlar inama xəyanət 

etməzlər (1, s. 84). Qüvvətli iradə, ətrafında 

məsləhətçinin olması, məsləhətlə iş görmək 

təqdir edilir. “Kimin qüvvətli iradəsi, ağıllı məş-

vərətçiləri varsa, xoşbəxtdir. O, birincinin vasi-

təsilə zəfər çalar, ikincinin köməyi ilə xətərin 

qarşısını alar” (1, s. 163). Bu məsələ ilə bilava-

sitə bağlı olan aşağıdakı fikir də qiymətlidir: 

“Fikirləşmədən, götür-qoy edib başqalarının rə-

yini öyrənmədən böyük işlərə başlamağı ağıllı 

adamlar bəyənməzlər” (1, s. 165). 

“Kəlilə və Dimnə”də vacib bilinən mənəvi 

keyfiyyətlər arasında yaxşılıq və xeyirxahlıq 

özünəməxsus yer tutur, yaxşı iş görə bilmək əsl 

hünər sayılır. Yaxşı işi heç bir yaxşı sözün əvəz 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C9%99yd%C9%99ba&action=edit&redlink=1
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edə bilməyəcəyi də diqqətə çatdırılır. Yaxşı ad 

qoyub getməkdən söz düşəndə “Kəlilə və Dim-

nə”də deyilir: “acgöz və həris olma” (1, s. 48). 

Əsərdə düzlük və dosğuçuluğa önəm verilir. 

İnsanlar, gənc nəsil düzlük və doğruçuluğa ça-

ğırılır. Düzlük və doğruçuluğun insana baş ucalığı 

gətirəcəyinə inam yaradılır. Bu xüsusda “Kəlilə və 

Dimnə”də deyilir: “Dünyada düzlükdən daha 

yaxşı bir dost ola bilməz. Yalnız düzlük vasitəsilə 

tez varlanmaq olar. Bu dövlət – paylanmaqla 

azalmaz, xərclənməklə qurtarmaz” (1, s. 48). 

“Kəlilə və Dimnə”də müsbət mənəvi key-

fiyyətlərə yiyələnməyin vacibliyi göstərildiyi 

kimi, mənfi keyfiyyətlər tənqid olunur və onlar-

dan uzaq durmaq məsləhət bilinir. İlk növbədə 

düşkünlük pislənir. İnsanlara müraciətlə heç bir 

şeyin düşkünü olmamaq məsləhət görülür. Oxu-

yuruq: “Ağıllı adam üçün düşkünlükdən, doğru 

yoldan azıb öz arzu yükünü şübhələr küləyi əsən 

yerə və ya etibarsızlıq havası olan evə qoymaq-

dan daha zərərli heç nə ola bilməz. Çünki insan-

lar əksərən düşkünlük və ya buna bənzər şeylər 

üzündən cəhənnəmə gedirlər” (1, s. 41). 

Yaxşı və pis insanlar haqqında deyilmiş 

fikirlər xüsusilə diqqəti cəlb edir. Əsərdə belə 

bir fikir irəli sürülür ki, “hünər sahibləri həmişə 

istedadı olmayan paxıl adamlar tərəfindən məhv 

edilirlər, alçaq və rəzil adamların nifrət və qəzə-

binə səbəb olarlar”. Bu fikir təsadüfən işlədil-

mir. Onda dərin həqiqət gizlənmişdir. Elə şəxs-

lər vardır ki, istedadsız, qabiliyyətsiz olduqların-

dan öndə gedənlərə, iş bacaranlara paxıllıq edir, 

hər vəchlə onları gözdən salmağa, haqqında ifti-

ralar yaymağa başlayır, bir sıra hallarda istədik-

lərinə çatırlar. “Kəlilə və Dimnə”də yazılıb: “İs-

tedadsız, paxıl, alçaq və rəzil adamlar istedadlı 

və alicənab adamlardan çox olduqlarına görə 

həmişə qalib gələrlər” (1, s. 89). 

Xain və tamahkar şəxslər barədə də əsərdə 

qiymətli fikirlər vardır. “Kəlilə və Dimnə” xain 

adamları əhf etməyi sadiq adamları öldürmək 

demək olduğunu diqqətə çatdırır. Odur ki, xain 

adamların cəzalandırılmasını vacib bilir. “Xain 

və bədcins adamlar arzu etdikləri vəzifəni alana 

qədər səmimi və sədaqətli olurlar. Elə ki, bu və-

zifəni aldılar, layiq olmadıqları daha yüksək və-

zifələr xəyalına düşər və bunun üçün hiylə və 

xəyanətə əl atarlar” (1, s. 81). 

Tamahkar adamlardan söz açılanda belə bir 

fikir irəli sürülür: “Tamahkar adamın pul xatirinə 

təhlükəli, qorxulu, əziyyətli və məşəqqətli sə-

fərlərə çıxması səxavətli adamın əlini uzadaraq 

pul qabını götürməsindən asandır” (1, s. 163). 

Əsərdə fitnəkar insanlardan da söz açılır. 

Məlun olduğu kimi, fitnəkar adamlar ona-buna 

qara yaxır, o kişiyə, o qadına böhtan deyir. 

Əsərdə bildirilir ki, fitnəkar adamların böhtanla-

rı yaxşı adamlar barədə şübhə toxumu səpir, 

belə yalanlara inananlar axırda peşman olurlar. 

“Kəlilə və Dimnə” insanlara, gənc nəslə 

öz məsləhətini belə verir: “İşlərin ən yaxşısı 

odur ki, başlanğıcı xoş, sonu xeyirli olsun və 

hamı tərəfindən təriflənsin. Təriflərin ən çox 

ürəyə yatanı odur ki, böyük və adlı-sanlı adam-

lar tərəfindən edilsin. Xasiyyətlərin ən bəyənil-

mişi odur ki, həlim və təmiz ola. İnsanların ən 

dövlətlisi odur ki, acgöz və həris olmaya. 

Adamların ən kamili odur ki, dövlətdən qürrələ-

nib yoxsulluqdan ruh düşkünlüyünə qapılmaya. 

Yatağı oddan, balıncı ilandan olan adamın yu-

xusu şirin ola bilməz” (1, s. 84). 

Həmin sözlərdə dərin həqiqət vardır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, “Kəlilə və Dimnə” 

təxminən III-IV əsrlərdə şifahi hekayələr şəklin-

də yaranmışdır. O dövrdən neçə əsr ötmüşdür. 

Lakin Şərqin bu böyük sənət abidəsi bu gün də 

sevilə-sevilə oxunur, əsərdə irəli sürülmüş tərbi-

yəvi fikirlər insanların, yeniyetmə və gənclərin 

əxlaqınıbn saflaşmasında mühüm rol oynayır. 
Problemin aktuallığı. “Kəlilə və Dimnə”dən 

mənəvi saflaşdırma məqsədilə istifadə olunması ak-

tuallıq daşıyır. 

Problemin yeniliyi. “Kəlilə və Dimnə”də mə-

nəvi mənəvi keyfiyyətlərin tərbiyə olunmasının va-

cibliyi diqqət mərkəzinə gətirilmişdir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə dis-

sertasiya üzərində işləyən dissertant və doktorantlar, 

magistrantlar üçün faydalı olacaqdır. 
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Xülasə. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında pedaqoji elmin əsas problemi olan şəxsiyyət, insan amilinə 

sistematik olaraq münasibət bildirilmişdir. Böyük mütəfəkkir bir çox elmlərə dərindən bələd olaraq əsərində 

biliklərindən istifadə etmiş və gənc nəslin tərbiyəsində şəxsiyyət haqqında dəyərli fikirlər söyləmişdir. Onun 

bir əsr əvvəl söylədiyi fikirləri bu gün də aktualdır. 
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övlad münasibətləri, əxlaq qaydaları 

Резюме. Личность, человеческий фактор, являющийся главной проблемой педагогической науки, 

систематически проявляется в творчестве Низами. Великий мыслитель, глубоко знакомый со многими 

науками, пользовался этими науками в своей работе и высказал ценные идеи о личности, которые 

широко использовались в воспитании подрастающего поколения и используются до сих пор. Идеи 

великого Низами Гянджеви, которые он высказал столетие назад, актуальны и на сегодняшний день. 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, образование, личность, человек, молодое поколение, 

гуманизм, образование, отношения семьи и ребенка, нравственные нормы 

Summary. Personality, the human factor, which is the main problem of pedagogical science, is 

systematically manifested in the work of Nizami. The great thinker, deeply familiar with many sciences, used 

these sciences in his work and expressed valuable ideas about personality, which were widely used in the 

upbringing of the younger generation and are still used today. His ideas about thinking, are still relevant today. 

Key words: Nizami Ganjavi, education, personality, person, young generation, humanism, education, 

family and children's relations, moral norms 

Birgəyaşayış şəraitində insanların bir-biri-

nə kömək, yardım əli uzatması zəruri, vacib hal 

kimi insaniyyətin əsasını təşkil edir. Bu baxım-

dan humanistliyin mahiyyəti, ifadə formaları ilə 

bağlı yaradıcılıq irsi ilə sağlığında əbədiyyət qa-

zanmış Nizami Gəncəvi xalqın işinə, amalına 

yararlı olmağı insaniyyətliliyin əsası kimi qiy-

mətləndirilir. 

Pedaqogika elmi üçün əsas problem sayı-

lan şəxsiyyət, insan amili Nizami yaradıcılığın-

da sistemli bir şəkildə özünü göstərir. Böyük 

mütəfəkkir çox elmlərə dərindən bələd olduğu 

üçün yaradıcılığında da həmin elmlərdən bəhrə-

lənərək şəxsiyyət haqqında dəyərli fikirlər söy-

ləmişdir ki, onlardan gənc nəslin təlim-tərbiyə-

sində geniş istifadə olunmuş və bu gün də istifa-

də olunmaqdadır.  

Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatı tarixinə 

məsnəvi formasında yazdığı beş poemadan iba-

rət “Xəmsə” müəllifi kimi daxil olmuşdur. 

1175-ci ildə “Sirlər xəzinəsi”, 1180-ci ildə 

“Xosrov və Şirin”, 1188-ci ildə “Leyli və Məc-

nun”, 1196-cı ildə “Yeddi gözəl”, 1203-cü ildə 

isə “İsgəndərnamə” poemasını yazmışdır. 

N. Gəncəvi insan şəxsiyyətinə inanır, onun

ağlına, hissi emosional xüsusiyyətlərinə yüksək 
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qiymət verərək insanları humanizmə, ədalətə, 

əxlaq qaydalarına riayət etməyə çağırırdı. 

Nizaminin bütün yaradıcılığından qırmızı 

xətt kimi keçən dərin humanizm və sosial ədalət 

motivləri onun lirikasında da özünü qabarıq şə-

kildə göstərməkdədir [2, s. 23]. 

Nizami irsində bu problem hələ XI əsrdə 

“kəşf” edilmiş və onun əsərinin əsas ideyasını 

təşkil etmişdir. Ə. Bayramov Nizami irsində 

psixoloji fikrin, o cümlədən, şəxsiyyətin öyrə-

nilməsinin ümumi-nəzəri, tarixi əhəmiyyətini 

qeyd edərək yazır: “Belə bir kəşfi Nizami artıq 

XII əsrdə etmişdir: insan və təbiət, insan və cə-

miyyət, insan və ölkənin ağıllı idarə edilməsi, 

insan və problemlər barədə onun mənəvi təkamü-

lü, insan və onun mürəkkəb daxili ruhu aləmi, hiss 

və emosiyaları, insan və dünya sirri, insan və onun 

həyatının sonu, başqa sözlə, insan və ölüm və s. 

Bütün bu bəşəri problemlər barədə Nizaminin 

fikir və düşüncələri öz prinsipiallığı, aktuallığı və 

müasirliyi ilə diqqəti cəlb edir” [2, s.25]. 

Ümumbəşəri ideyalar tərənnümçüsü Niza-

mi Gəncəvinin əsərlərində təlim-tərbiyə məsələ-

ləri böyük yer tutur. Nizami öz dərin mənalı və 

hikmətli əxlaqi nəsihətləri, tərbiyəedici fikirləri 

ilə valideynlərə, gənclərə ailə-övlad münasibət-

lərinə dair ibrətamiz fikirlər söyləmişdir.  

Nizami oğlu Məhəmmədə üç dəfə (“Xos-

rov və Şirin”də, “Leyli və Məcnun”- da, “Yeddi 

gözəl”də) nəsihət etmişdir. Nəsihətlərin mahiy-

yəti və məzmunu hər bir yaş dövrünə (uşaqlıq, 

yeniyetməlik, gənclik) uyğun edilir. Nizami biri-

nci nəsihətində gözünün nuru, dilinin əzbəri, qəl-

binin qüruru olan yeddi yaşlı oğluna əlinə qələm 

alıb öyrənməyi, tərbiyəli, namuslu olmağı məs-

ləhət görür. Nizami ikinci nəsihətində on dörd 

yaşlı başı sərv kimi göylərə ucalan oğluna mü-

raciət edərək deyir ki, qəflətdən oyanma, qeyrət 

vaxtıdır, indi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır. Nizami 

onunla keçən uşaqlıq həyatının arxada qaldığını, 

elm öyrənməyin zəruriliyini qeyd edib oğluna 

deyir ki, uşaqkən əslini sorsalar da sonralar bunu 

yada salan olmur. Səadəti, xoşbəxtliyi kamalla, 

ədəblə əldə etmək olur. Nizami oğlunun şeirə, 

sənətə həvəs göstərdiyini xüsusi qeyd edir. Şair 

onu da oğluna xatırladır ki, hər hansı bir elmi 

öyrənərkən onu kamil bilmək lazımdır.  

O, bütün poemalarında, oğlu Məhəmmədə 

nəsihətlərində insan mənəviyyatını təşkil edən 

əxlaq normalarının gözlənilməsinin və ona əməl 

edilməsinin vacibliyini zəruri sayırdı. Məhz ona 

görə də Nizami poemalarında ailə, ata-oğul, 

ana-qız, valideyn-övlad münasibətləri, ata qay-

ğısı, ana yanğısı və s. məsələlərə aid çox qiy-

mətli fikirlər mühüm yer tutur. Nizamiyə görə 

kimliyindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hər 

bir ata, valideyn övladına qayğı göstərməli, 

onun qəbahətli hərəkətləri üçün cəmiyyət qarşı-

sında məsuliyyət daşımalı, övladının günahları-

na güzəşt etməməlidir.  

Şair oğluna özünü zalımlardan qorumağı, 

getdiyi yolun çətinliklərini nəzərə almağı, ayıq-

sayıq olmağı, yaxşı adamlarla ünsiyyət yaratma-

ğı, hünər göstərməyi, ər olub qapılar açmağı, 

elm öyrənməyi, özünü dərk etməyi və özünü ta-

nımağı, əməklə məşğul olmağı məsləhət görür 

və deyirdi ki, özünü dərk edən, əməkdə iştirak 

edən hər kəs dirilik suyu içə bilər, həyatda özü-

nə xoş güzəran yarada bilər.  

Nizami insanlara dövrün nurani adamları-

nın dili ilə müraciət edərək onları səbirli olma-

ğa, hər işdə ağıllı hərəkət etməyə, dözümlülüyə, 

bacardığı işin arxasınca getməyə çağırırdı. 

“Oğlum Məhəmmədə nəsihət” də yazırdı ki, 

insan səadətə ağlı və kamalı sayəsində çatar. 

Xalqa hörmət etmək, ədəblə oturub-durmaq, 

Allah qorxusunu bir an unutmamaq, bacardığın 

işin dalınca getmək sənin əsas amalın olmalıdır. 

Sən unutma ki, üzərinə düşən bu vəzifələrin öh-

dəsindən bacarıqla gəlmək üçün elm arxasınca 

getməlisən. Oğul, xalqa cürbəcür yollarla 

kömək etmək olar. Bu zəmanədə təbib xalqın ən 

yaxın dostudur. Ancaq öz işini bilməyən qəddar 

bir düşmənə çevrilər. Ölümcül bir xəstəyə yeni 

həyat verən həkim ən müqəddəs, ən hörmətli bir 

insan sayılır. Mən sənə hansı sənəti seç demi-

rəm. Hansı sənəti istəyirsənsə, qəbul et. Ancaq 

işində bilikli, ağıllı, bacarıqlı və kamil ol! 

Nizami gənclərə çətinliklərə dözməyi, sirr 

saxlamağı, sözün qədir-qiymətini bilməyi tövsi-

yə edir. Söz ürəklərə can verir, onu yaşadır. Kai-

natın bütün sirləri sözlə açılır, söz incə olduğu 

kimi də kəsərli və itidir, onun izi uzun müddət 

yaddaşlardan silinmir. 

Nizami “Xosrov və Şirin” poemasında 

insan ömründən, onun bütöv illərindən söz açır, 

gəncliyin çox tez ötüb keçdiyini bildirir. Öm-

ründən otuz il keçibsə, qafil kimi yaşamaq 

olmaz. Həyatın nəşəsi qırx yaşa qədərdir. Qırx-

dan sonra həvəs azalır. Əllidən sonra insan tez-
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tez xəstələnir, ayaqlar taqətini itirir, gözlərindən 

nur azalır. Altmışda insan bir yerdə məskən 

salır, yetmişdə isə bədən öz gücünü itirir. Elə ki, 

səksənə, doxsana çatdın, oradan özünü yetirdin 

yüzə, canlı da görünsən, ölüsən. Nizami bununla 

oğluna nəsihət verərək bütün gəncliyə çatdırır 

ki, həyatını mənalı yaşamalı, əməklə məşğul ol-

malısan. Nizami nəsihətləri nəsillərin varisli-

yini, övladlarımızın tərbiyəsini əks etdirir. 

Nizami bu böyük ictimai problemi “Xos-

rov və Şirin” əsərində Hörmüz, Xosrov timsalın-

da çox kəskin qoymuşdur. Hörmüzün oğlu şah-

zadə Xosrov “dəniz incisi”, “nurlu çıraqların bi-

rincisi” olmasına baxmayaraq, rəiyyəti incitdiyi-

nə görə atası tərəfindən ağır cəza alır. Nizami bu-

nunla qanunu pozanların, xalqa ziyan yetirənlərin 

şahzadə olsa belə cəzalandırılmasını zəruri sayır 

və Hörmüzün ədalətli hökmünü alqışlayırdı: 
 

“Hanı o ədalət, o insaf hanı? 

Verə öz oğluna belə qazanc -  

İndi yüz yoxsulun tökülsə qanı, 

Durub tərəf çıxan bir adam hanı?”  

     [3, s. 506] 
 

O bildirir ki, öz həyat dünyasının bəzəyini 

artırmaq üçün arzu və istəklərlə yaşayan insan 

həmişə xoş ətir saçan xüsusiyyətləri ilə insaniy-

yətliliyini təsdiqləməlidir. Şair xatırladılan çağ-

larda insan üçün gərəkli, faydalı olan insani 

duyğuları aşağıdakı kimi ifadə edir: 
  

“Çalış öz xalqının işinə yara, 

 Geysin əməlindən dünya zərxara 

Xoş ətirlər saçmaq istəyən adam 

Gül tək xoşxasiyyət olmalı müdam. 

Madam ki, sülh ilə göyərir dilək, 

Döyüşdə at çapmaq daha nə gərək?”  

     [3, s.64]  
 

sualları ilə insanları qarşılaşdırır, deyilən 

müdrik fikirləri saf-çürük etməyə çağırır. 

Nizami poeziyasında öz əksini tapmış mü-

kəmməl şəxsiyyət konsepsiyası şairin təbiət və 

sosial gerçəkliyə dair fəlsəfi təlimi ilə bağlıdır. 

Şair insanın mahiyyəti, onun sosial və psixoloji 

təbiəti, bir-biri və digər canlılarla münasibəti, 

yer üzündə vəzifəsi, həyatının mənası, xoşbəxt-

liyə çatmaq yolları və vasitələri kimi məsələləri 

də məhz həmin mövqedən şərh edirdi. Belə bir 

maraqlı faktı da qeyd etmək lazımdır ki, “Xəm-

sə”yə daxil olan əsərlərin hər birində Nizami 

şəxsiyyət probleminin müxtəlif tərəflərini tədqiq 

edir. 

Şəxsiyyət, insan amili Nizami yaradıcılı-

ğında sistemli bir şəkildə özünü göstərir. “Niza-

mi Gəncəvinin yaradıcılığında şəxsiyyət psixo-

logiyası problemi” adlı dissertasiyada Nizami 

yaradıcılığı, əsərlərinin pedaqoji-psixoloji təhli-

li, şəxsiyyətlə bağlı söylədiyi fikirlər təhlil edil-

mişdir. Müəllif qeyd edir ki, “Nizami poeziya-

sında öz əksini tapmış mükəmməl şəxsiyyət 

konsepsiyası şairin təbiət və sosial gerçəkliyə 

dair fəlsəfi təlimi ilə bağlıdır. İctimai varlığı və 

onun başlıca hərəkətverici qüvvəsi olan insanı 

geniş planda götürüb mənalandıran böyük şair 

insanın mahiyyəti, onun sosial və psixoloji tə-

biəti, bir-biri və digər canlılarla münasibəti, yer 

üzündə vəzifəsi, həyatının mənası, xoşbəxtliyə 

çatmaq yolları və vasitələri kimi məsələləri də 

məhz həmin mövqedən şərh edirdi. Belə bir ma-

raqlı faktı da qeyd etmək lazımdır ki, “Xəmsə”-

yə daxil olan əsərlərin hər birində Nizami şəx-

siyyət probleminin müxtəlif tərəflərini tədqiq 

edir” [8 , s. 12]. 

Nizaminin səmimi və müqəddəs ailəyə 

münasibəti “Yeddi gözəl”də poetik ifadəsini 

tapmışdır. Nizami bu əsərdə də Bəhramın tərbi-

yəsinə xüsusi diqqət yetirir, onun həyat salna-

məsini poetik dillə təsvir edir. Bəhram yeddi gö-

zəlin hər birinin özünəməxsus məzmunlu söh-

bətlərini dinləyir, onlardan konkret nəticələr çı-

xarır. Nizami Şərq aləmində geniş yayılmış 

Xeyir və Şər qüvvələrinə özünün dərin fəlsəfi, 

poetik münasibətini bildirərək xeyir qüvvələrin 

tərəfində durub onların qələbəsinə sevinir. Niza-

mi, əvvəlki əsərlərində olduğu kimi, “Yeddi gö-

zəl”də də öz ideyasına sadiq qalaraq ailə, nikah 

məsələlərinə münasibətini bildirir, nikahın birli-

yin şərti, nəsillərin davamı olduğunu göstərir. O, 

bu məsələni Çin gözəlinin danışdığı “Xeyir və 

Şər” nağılında təsvir edir. Şərin kor etdiyi Xeyi-

ri kürd qızı evlərinə gətirir, gözəl bir oğlanın fa-

ciəsini ata-anasına bildirir. Ata qızı ilə birgə Xe-

yiri müalicə edir. Xeyirin kor edilmiş gözlərinə 

işıq gəlir. O, böyük xeyirxahlığa namuslu əməyi 

ilə cavab verir. Xeyir kürdün qızını sevir, lakin 

o, məhəbbətini bildirməkdən çəkinir. Çünki 

Xeyir kasıb, kürd isə dövlətlidir. Xeyir qəlbində 

baş qaldıran hisslərini soyutmaq, unutmaq məq-

sədilə bu yerlərdən uzaqlaşmağı qərara alır. 

Məqsədini qoca kürdə bildirir. Dünya görmüş 
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qoca bu nəcib və əməksevər oğlana onun kürə-

kəni olmasını, bir yerdə qalıb xoş güzəran keçir-

məsini təklif edir. Kürd çox böyük təntənə ilə 

qızına toy edir, onları nikahla bir-birinə bağla-

yır. Nizami bunu belə ifadə edir:  
 

“Kürd vida eylədi şirin yuxuya, 

Oyananda görməkçün tədarük toya. 

Nikah ki, birliyin əzəl şərtidir, 

Onunla nəsillər inkişaf edir” [6, s. 236]. 
 

Nizami insan qüvvələrinə inanır və göstə-

rir ki, təbiətə hakim olmaq üçün onu dərk etmək 

lazımdır; idrak təmkinli, təkidli əqli iş tələb edir. 

İdrak, hissi surətdə əldə edilib faktlara əsaslanan 

biliklərə istinad etdikdə düzgün olur. Hissi idrak 

və faktlar ağılı zənginləşdirir. 

Nizami ağılı yüksək qiymətləndirir. İnsanı 

heyvanlardan fərqləndirən ağıl onun ən yaxın 

göstəricisidir. Ağıl təkcə idrakın mənbəyi olma-

yıb, həm də əxlaqın əsasıdır, adam öz rəftarında 

ağılı rəhbər tutmalıdır. 

Nizami Gəncəvi “Leyli və Məcnun” əsə-

rində Məcnun və Leylinin valideynlərinin timsa-

lında orta əsrlərin qayda-qanunları, ailə ənənələ-

ri ilə yaşayan, lakin onlara yad, tanış olmayan 

baxışlarla qarşılaşan və ağır zərbələr alan, 

mənən sarsılan adamların həyat tərzi, taleyi, ba-

xışları təsvir edilmişdir. Nizami əsərdə iki 

nəcib, ağıllı, şair təbiətli gəncin fəlakətinə səbəb 

olan, onların təmiz məhəbbətini tapdalayıb puç 

edən feodal əxlaq qaydalarını, şəxsiyyət azadlı-

ğını buxovlayan adət-ənənələri, qadın hüquq-

suzluğunu, ağıllıları dəli sayan mühiti, gəncliyin 

qəmli taleyini təsvir etmişdir.  

Leyli orta əsrlər şəraitində qadınların 

oyanmasının, insanlığı dərk etməsinin ümumi-

ləşdirilmiş rəmzidir. Lakin zəmanə Leylinin in-

sanlığını, mənəvi azadlığını qəbul etmir. Qadına 

əşya kimi baxan zəmanə onu asanlıqla alıb-sata 

bilir. Leyli öz daxili aləmində insanlığın əbədi 

məşəlini yandıran, özünün uğursuz, lakin mü-

qəddəs, əlçatmaz məhəbbətinə sadiq bir insan 

kimi yaşayır. Məcnun kimi sevən, yanan, onun 

kimi şəhid olan Leyli Məcnunun qadın obrazı-

dır. Fərq ondadır ki, Məcnun dövrünün amansız 

qayda-qanunlarından qaçıb biyabanda vəhşilərlə 

yaşaya bilir, özünü zəncirləyib Leylini görə 

bilir, təbiətin azad qoynunda heyvan dostları ilə 

birgə nəfəs ala bilir, sərbəst hərəkət edir. Lakin 

bunları Leyli edə bilmir. Onun yeganə çıxış 

yolu özü ilə, öz daxili aləmi ilə yaşamaq, öz 

sevgisinə sadiq qalmaqdır. 

Leyli ölən zaman ilk dəfə eşqini və dərdi-

ni anasına açır, dərin bir kədərlə qan rəngli 

kəfən arzulayan Leyli məhəbbət və həsrət dolu 

dillə Məcnunu anasına tapşırıb dünyadan köçür.  

Beləliklə, dahi Nizaminin təlim-tərbiyə 

haqqındakı ölməz fikirləri bu gün də böyük əhə-

miyyət kəsb edir. Xalqımızın milli mənlik ləya-

qətinin təşəkkül tapdığı şəraitdə Nizami irsində-

ki təlim-tərbiyə fikirlərinə onun beytləri əsasın-

da gənc nəsli tərbiyələndirmək, gəncliyin mənə-

vi aləminə Nizami hikmətləri ilə formalaşdır-

maq zəruridir. 
Problemin aktuallığı. Pedaqogika elmi üçün 

əsas problem sayılan şəxsiyyət, insan amili Nizami 

yaradıcılığında sistemli bir şəkildə özünü göstərir. 

Böyük mütəfəkkir çox elmlərə dərindən bələd oldu-

ğu üçün yaradıcılığında da həmin elmlərdən bəhrələ-

nərək şəxsiyyət haqqında dəyərli fikirlər söyləmişdir 

ki, onlardan gənc nəslin təlim-tərbiyəsində geniş isti-

fadə olunmuş və bu gün də istifadə olunmaqdadır.  

Azərbaycan xalqı Vətən üçün canından çox 

sevdiyi övladını belə fəda etməyə hazır olan bir xalq 

olduğu üçün hər dönəmdə liderinə inanaraq onun ya-

nında oldu, onun qərarlarını dəstəklədi. Xalq – Pre-

zident həmrəyliyi, Ordunun gücü Vətənə öz töhfəsi-

ni verdi. Savaşdan zəfərlə çıxan Azərbaycan ordusu-

nun nailiyyətləri davam edir. Daha da güclü olmalı, 

daha da zirvəyə qalxmalıyıq. Prezidentimizə güvəni-

rik! Yaşasın Rəşadətli Ordumuz! 

Problemin elmi yeniliyi. 2020-ci ilin oktyab-

rında Qələbə ilə nəticələnən 44 günlük müharibə 

bütün Azərbaycan xalqı üçün qürurverici və tarixi 

bir hadisədir. Bu ilin dahi şairin şərəfinə "Nizami 

Gəncəvi ili" elan olunması təsadüfi hadisə deyil. 

İkinci Qarabağ savaşı 30 ildən sonra doğma torpaq-

lara ayaq basdılar. Müasir gənclərin mənəvi tərbiyə-

sində dahi Nizaminin təlim-tərbiyə haqqındakı 

ölməz fikirləri bu gün də böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

ali və orta məktəblərdə tərbiyə işlərinin təşkili prose-

sində istifadə etmək olar. 
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Xülasə. 1828-ci ildə Rusiya və İran arasında bağlanan Türkmənçay müqaviləsindən sonra Azərbaycan 

Rusiyanın tərkibinə qatılmışdı. Bu hadisə onun iqtisadi, mədəni inkişafında irəliləyişə və tərəqqiyə yol açdı. 

XIX əsrin II yarısında Azərbaycanın bir çox sahələrində olduğu kimi iqtisadiyyatında, daxili və xarici ticarət-

də müsbət dəyişikliklər baş verdi və bu da öz növbəsində mədəni tərəqqiyə, maarifçi ənənələrin inkişafına, 

yeni tipli məktəblərin, teatrın, mətbuatın yaranmasına, ölkədə savadsızlığın, geriliyin aradan qaldırılmasına, 

qızların təhsil almasına səbəb oldu. Bu dövrə qədər Azərbaycanda qadın təhsili sistemli xarakter daşımamış 

və bir çox hallarda təhsil gizli olmuş və məhdud dairədə evlərdə xüsusi savad görmüş şəxslər tərəfindən hə-

yata keçirilmişdir. 

Açar sözlər: qadın təhsili, qız məktəbi, maarifçilik, maarifpərvər qadınlar 

Резюме. После Туркменчайского договора между Россией и Ираном в 1828 году Азербайджан 

присоединился к России. Это событие проложило путь к прогрессу и развитию в его экономическом 

и культурном развитии. Во второй половине 19 века, как и во многих районах Азербайджана, произо-

шли положительные изменения в экономике, внутренней и внешней торговле, что, в свою очередь, 

способствовало культурному прогрессу, развитию традиций просвещения, созданию новых школ, 

театра, развитию прессы, искоренению безграмотности и отсталости. До сих пор образование жен-

щин в Азербайджане не было систематическим и во многих случаях предоставлялось людьми, не 

имеющими образования и получившими специальное образование дома в ограниченном кругу. 

Ключевые слова: женское образование, школа для девочек, просвещение, просвещенные 

женщины. 

Summary. After the Turkmenchay Treaty between Russia and Iran in 1828, Azerbaijan joined Russia. 

This event paved the way for progress and development in its economic and cultural development. In the 

second half of the 19th century, as in many areas of Azerbaijan, positive changes took place in the economy, 

domestic and foreign trade, which in turn contributed to cultural progress, the development of enlightenment 

traditions, the establishment of new schools, theater, press, eradication of illiteracy and backwardness. 

caused to take. Until now, women's education in Azerbaijan has not been systematic and in many cases has 

been secretive and limited to a limited number of people who have received special education at home. 

Keywords: women's education, girls' school, enlightenment, enlightened women 
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Qadınların təhsili ilə dini təhsil almış qa-

dınlar məşğul olmuşlar. Ötən əsrin 30-cu illəri-

nə aid mənbələrdə qızların təhsili zamanı dini 

biliklərlə bərabər, dünyəvi biliklərin də öyrədil-

məsilə yanaşı qızlara evdarlıq, tikiş, rəsm, 

nəğmə kimi bacarıqların verilməsinə dair məlu-

matlara da rast gəlmək mümkündür. 

H.Z. Tağıyevin əsasını qoyduğu qızlar 

məktəbi Azərbaycan qadınlarının həyatında 

dərin iz buraxmış və maarifçi qadınlar nəslinin 

yetişməsində böyük rol oynamışdır. Bu məktə-

bin məzunları olan gənc xanımlar ölkəmizin 

müxtəlif guşələrində bir çox belə məktəblərin 

yaradılmasının təşəbbüskarı kimi çıxış etmişlər. 

Qeyd etmək lazımdır, Hacı Zeynalabdin Tağıye-

vin qızlar məktəbi Azərbaycan qadınının sosial 

statusunun yüksəlməsinə təkan vermiş və xa-

nımların cəmiyyətin tam hüquqlu üzvü kimi öz-

lərini təsdiqləməsinə yol açmışdır. Tağıyev 

məktəbindən qalan ən dəyərli miras bu məktəbi 

bitirdikdən sonra görkəmli müəllim və maarifçi 

olan böyük xanımlar nəsli olmuşdur. Bu nəsil 

bütün regiona kübar və liberal maarifçiliyi gözəl 

ənənələrini yayan təhsilli azərbaycanlı qadınla-

rını bəxş etmişdir. 

Xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev 

(1823-1924) tərəfindən əsası qoyulan və 9 ok-

tyabr 1901-ci il tarixdə fəaliyyətə başlamış 

qızlar məktəb nəinki Rusiya İmperiyasında, 

hətta demək olar ki, bütün müsəlman dünyasın-

da ilk belə məktəb idi.  

Ümumiyyətlə, ötən əsrin 30-cu illərinə 

qədər Azərbaycanda qadın təhsili Bakı, Şuşa, 

Gəncə, Şamaxı, Nuxa, Zaqatala, Naxçıvan böl-

gələrində yaranmış, əsasən imkanlı və mütərəq-

qi fikirli şəxslərin övladlarına verilmişdir. 

Bakı qızlar məktəbində olmuş N.S. Stepa-

nova adlı bir müəllif yazırdı: «Bakıda ikən Xır-

daxanım adlı bir qadının öz evində təşkil etdiyi 

məktəbə getdim. Çox gözəl, zərif və gənc bir 

qadındır. Dediyinə görə, ana dili, hesab, fars 

dili, tarix, nəğmə, rəsm, Quran və şəriət dərsləri 

keçir. Mənim xahişimə görə nəğmə dərsini keç-

dilər. Mən Şərq musiqisini başa düşməsəm də 

deyə bilərəm ki, müəllimə xanım qabil xanəndə-

dir. Şagirdlər də gözəl oxuyurdular. Sonra qızla-

rın çəkdikləri şəkillərə, tikdikləri tikmələrə 

baxdım, oxumalarına qulaq asdım. Adam inana 

bilmir ki, bu qızları öyrədən xanım müəllim 

deyil, adi ev qadınıdır». (3, 213) 

Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğal edil-

məsindən sonra qadın təhsili yeni forma və 

məzmun aldı. Burada qulluq edən hərbi və 

mülki qulluqçu ailələrinin məskunlaşmasına 

səbəb oldu və rus qız məktəblərinin yaradılma-

sına şərait yaratdı. 

Azərbaycan ərazisində rus dilində ilk qız 

məktəbi 1848-ci il aprelin 30-da Şamaxıda açıl-

dı və “Müqəddəs Nina” qız məktəbi adlandı. 

Elementar biliklər verən bu təhsil ocağı Qafqa-

zın o zamankı canişini M.S. Vorontsovun həyat 

yoldaşı Y.K. Vorontsovanın təşəbbüsü ilə tərki-

bində azərbaycanlı qadınlar olan eyni adlı xey-

riyyə cəmiyyəti tərəfindən açılmışdır. 

“Müqəddəs Rimsipi” xeyriyyə cəmiy-

yətinin İrəvan şöbəsində fəaliyyət göstərən 

qabaqcıl azərbaycanlı qadınlar yeni məktəblərin 

açılması ilə bağlı bir çox işlər görmüşlər. Onla-

rın fəaliyyəti nəticəsində 1850-ci il yanvar ayı-

nın 1-də İrəvan şəhərində qız məktəbi açıldı və 

burada başqa millətlərin nümayəndələri ilə bir-

likdə azərbaycanlı qızlar da təhsil alırdılar. 

60-cı illərdə keçirilən məktəb islahatından

sonra 1864-cü il oktyabr ayının 1-də Zaqatalada 

2-ci dərəcəli qız məktəbi açıldı. Burada təhsil

pullu idi. Zaqatala qız məktəbi qısa müddət ər-

zində yerli əhalinin rəğbətini qazandı və 1904-

cü ildə 4 sinifli Marinski qız məktəbinə çevrildi.

1875-ci il oktyabrın 26-da Şuşada xeyriyyə 

cəmiyyəti tərəfindən qız məktəbinin əsası qo-

yuldu. Tədris planına rus dili, hesab, tarix, coğ-

rafiya, ana dilində oxu və yazı, rəsm və rəsmxətt, 

ümumi coğrafiya, ölkəşünaslıq daxil idi. 

1884-cü il yanvar ayının 14-də Gəncə 

“Müqəddəs Nina” qadın xeyriyyə cəmiyyətinin 

təşəbbüsü ilə ilk qız məktəbi fəaliyyətə başladı. 

Azərbaycan ərazisində ilk dəmiryol məktəbi 

1888-ci ildə Gəncə dəmir yolu stansiyasında 

açıldı və burada oğlanlarla bərabər, qızlar da 

təhsil almağa başladı. 

Bu dövrdə qız məktəblərinin yaranması 

azərbaycanlı qızların dünyəvi təhsil alma ideya-

sının meydana gəlməsinə xeyli kömək göstərdi. 

Həm yeni rus məktəblərinin açılması, həm də 

inkişaf etməkdə olan milli mədəniyyətin və 

dövrün ictimai-mədəni, siyasi tələbləri azərbay-

canlı qızlarının dünyəvi təhsilalma ideyasını sü-

rətləndirirdi. Bu ideyanın ilk carçıları mütərəqqi 

azərbaycanlı ziyalıları idilər. Dünyəvi qadın təh-

sili ideyasının irəli sürülməsində böyük maarif-
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çilər H. Zərdabi, M.T. Sidqi, C. Məmmədqulu-

zadə, Eynəlibəy Sultanov böyük rol oynamışlar. 

Ötən əsrin 70-ci illərində azərbaycanlı qızları 

üçün ayrıca məktəb açmaq sahəsində ilk addım-

lar atıldı. Bu təşəbbüs H. Zərdabinin həyat yol-

daşı Hənifə xanıma məxsus idi. 

1909-cu ildə Bakıda ilk rus-tatar qız mək-

təbi açılmışdır. Ona Hənifə xanım Məlikova 

rəhbərlik edirdi. İlk müəllimlər isə A. Əfəndiye-

va və Səkinə Axundzadə olmuşlar. Hənifə xanım 

və onun silahdaşları evləri gəzir və məktəb barə-

də maarifləndirici işlər aparırdılar. Hənifə xanı-

mın təklifilə Rübabə Qasımovanın evində 

«Nicat» maarif cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Bakı 

şəhər qadın şöbəsi yaradılır. Bu şöbədə maarif-

çilik işini Xədicə Əlibəyova, Sürəyya Axundo-

va, Sara Vəzirova, Sabirə xanım Əbdürrəhma-

nova, Xurşid Vəzirova və bir çox başqa qadınlar 

aparırdılar.  

Azərbaycanda 1909-cu ildə dövlət tərə-

findən açılan ilk ibtidai məktəb I rus-tatar qız 

məktəbi idi. Bu məktəbin müdiri Həsən bəy 

Zərdabinin həyat yoldaşı Hənifə xanım Məliko-

va idi. Burada Azərbaycanın ilk maarifpərvər 

qadınları: Şəfiqə xanım Əfəndizadə, Səkinə 

xanım Axundzadə ilə yanaşı ilk rus-müsəlman 

qız məktəbinin məzunları Ayna Musabəyova, 

Qumru Nərimanova, Asya Nərimanova və baş-

qaları dərs deyirdilər. (4, 127) 

Sonralar Bakıda azərbaycanlı qızlar üçün 

daha iki məktəb açıldı. II rus-tatar qız məktəbi-

nə görkəmli dramaturq Nəcəfbəy Vəzirovun qızı 

Sara xanım Vəzirova, III rus-tatar qız məktəbinə 

isə Rəhilə xanım Hacıbabayova rəhbərlik edirdi-

lər. Bu məktəbdə çalışan Səidə Şeyxzadə, Nigar 

Aslanova, Mina Aslanova, Sürəyya Vəzirova, 

Zəhra Ağayeva, Əminə Ağayeva, Tamara 

Axundova, Sürəyya Vəlibəyova, Məryəm Tere-

qulova və başqaları Azərbaycanda qadın təhsili-

nin inkişafı naminə böyük işlər görmüşlər.  

XIX əsrin sonlarında Azərbaycanda peda-

qoji mühit və pedaqoji fikir sürətlə inkişaf edir, 

yeni mütərəqqi məktəblər açılır və yeni pedaqoji 

ideyalar yaranmağa başlayırdı. Naxçıvanda 

maarifçilik və yeni pedaqoji ideyalar böyük şair, 

pedaqoq və müəllim Məhəmməd Tağı Sidqi 

(1854-1903) əməli pedaqoji fəaliyyəti ilə daha 

da genişlənmişdir və o, yeni üsullu məktəblərin 

yaranması ilə Naxçıvanın pedaqoji mühitin mər-

kəzinə çevrilməsində böyük xidmətləri olmuş-

dur. Cəlil Məmmədquluzadə, Qurbanəlibəy Şə-

rifzadə, Cümşüd-Paşa Sultanov, Mirzə Nəsrulla 

Əmirov, Əbülqasım Sultanov, M. Kəngərli, Ey-

nəlibəy Sultanov, Mirzə Ələkbər Süleymanov 

və başqaları M.T. Sidqinin ən yaxın məsləkdaş-

ları idilər. Onlar əhali arasında maarifləndirici 

işlər apararaq ədəbi-bədii məclislər qurur, qa-

baqcıl ziyalıların iştirakı ilə teatr tamaşaları gös-

tərirdilər. 

Bu dövrdə görkəmli maarifçi ziyalı, 1883-

cü ildə Tiflis klassik gimnaziyasının məzunu 

Eynəlibəy Sultanov qadın azadlığı və bərabərli-

yini irəli sürən ilk mütərəqqi şəxsiyyətlərdən 

biri olmuşdur. Onun “Qadın”, “Sahub və əşya” 

kimi məqalələri, xüsusilə “Tatarka” (“Azərbay-

can qadını”) adlı iki pərdəli komediyası qadın 

hüquq və azadlığına həsr edilmişdir.  

Eynəli bəy Sultanov bu əsəri ilə Azərbay-

can qadınını mərd, mübariz və azad görmək is-

təmişdir. Bu pyes Azərbaycan qadınının ağlına, 

zəkasına, gözəlliyinə həsr edilən ilk dəyərli ta-

maşa idi. Akademik İsa Həbibbəyli əsər haqqın-

da belə yazır: "Tatarka" pyesi də ilk növbədə 

milli Azərbaycan mühiti və məişətindən doğ-

muşdur...Komediyadakı Sənəm M.F. Axund-

zadənin qadın obrazlarının yeni şəraitdəki dava-

mı və inkişafıdır" (1, s. 192) 

Bakıda və Tiflisdə fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan maarifpərvərlərindən fərqli olaraq 

Naxçıvan ziyalıları qadınların azadlığı və maa-

riflənməsi uğrunda mübarizəni daha mürəkkəb 

və çətin şəraitdə aparırdılar. Belə ki, burada 

onlar bir tərəfdən çarizmin Azərbaycanda yerit-

diyi milli ayrı-seçkilik siyasətinə qarşı mübarizə 

aparır, digər tərəfdən xalqa maarifin, mədəniy-

yətin əhəmiyyətini izah edir, qadınların azadlığa 

çıxması, onların təhsilalmanın zəruriliyinə inan-

dırırdılar.  

Məhz belə bir dövrdə Naxçıvanda “Üsuli 

cədid” təliminin əsasını qoyan M.T. Sidqi bir xalq 

müəllimi və məktəbdar kimi 1892-ci ildə Ord-

ubadda “Əxtər” (Ulduz) adlı yeni üsullu milli 

məktəb açdı. Bu məktəb xalqı irəliyə apararaq, 

onların sürətli inkişafında böyük rol oynamışdı.  

M.T. Sidqi qızların və qadınlarının təhsili-

nə xüsusi fikir vermiş, onların azad, təhsilli ol-

malarına qayğı göstərmiş, qadın hüquqlarının 

müdafiəsi uğrunda onları mübarizəyə səsləmiş-

dir. Onun qadın məsələsinə aid fikirləri “Əxlaq 

nümunələri”, “Qızlara hədiyyə” dərsliklərində 
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“Rübabə”, “Sitarə və xalası”, “Analar bəzəyi” 

məqalə və hekayələrində öz əksini tapmışdır. 

M.T. Sidqi qızların təhsil alması zərurili-

yindən danışmaqla və yazmaqla kifayətlənmə-

miş, bu ideyalarını əməli olaraq həyata keçir-

mişdir. O, 1896-cı ildə Naxçıvan qəzasında ilk 

dəfə olaraq müsəlman qız məktəbini açmağa 

nail olmuşdur. XIX əsrin sonunda Naxçıvan 

kimi ucqar bir bölgədə, dindar bir yerdə qızlar 

üçün məktəb açmaq böyük hünər idi. Şəhərin 

din xadimlərinin, molla və müctəhidlərin hü-

cumlarına baxmayaraq, Sidqi öz mütərəqqi fi-

kirlərindən dönməmiş və qız məktəbinin açılma-

sına nail olmuşdur. Bu məktəbin açılmasında 

Naxçıvanın qabaqcıl maarifpərvərləri - Paşa 

Sultanov, Qurbanəli Şərifzadə, Əsədağa Kən-

gərli və başqaları yaxından kömək etmişlər. Sid-

qinin bu mütərəqqi fəaliyyəti Bakı maarifpərvər 

milyonçusu H.Z. Tağıyev tərəfindən təqdir edil-

miş, məktəbin inkişafı və fəaliyyəti üçün maddi 

yardım göstərmiş, 1896-cı ildə Qız Məktəbini 

yaratmışdır. (2, 325) 

Qadın təhsili ilə bağlı maraqlı faktlar M.S. 

Ordubadinin “Qanlı sənələr” əsərində öz əksini 

tapmışdır. Əsərdə göstərilir ki, Naxçıvan ziyalısı 

Məmmədqulu bəy Kəngərli öz şəxsi hesabına 

Qafqazda ilk dəfə olaraq “Leyli” qız məktəbini 

təsis etmişdir. Bu məktəb ibtidai təhsil deyil, 

gimnaziya tipli olaraq yüksək təhsil vermiş və 

buranı bitirənlər universitetə qəbul ola bilərdi-

lər. “Leyli” qız məktəbində oxuyanların hamısı 

azərbaycanlı qızlar idilər. Bu təhsil ocağı 1905-

ci ilədək fəaliyyət göstərmişdir.  

Xalqın maarifləndirilməsində və tərəqqi-

sində, oğlan və qızların təhsilə cəlb olunmasında 

böyük demokrat yazıçı C. Məmmədquluzadə 

həm əsərləri ilə, həm də pedaqoji fəaliyyəti ilə, 

bir yazıçı, bir xalq müəllimi və fəal maarifçi, zi-

yalı kimi geniş fəaliyyət göstərmişdir. O çalışdığı 

Nehrəm kənd məktəbində təlim-tərbiyə işlərini 

yenidən qurmuş, maarifçilik hərəkatını genişlən-

dirmiş və məktəb təhsilini xeyli dərəcədə inkişaf 

etdirmişdi. Bu məqsədlə o, ilk növbədə məktəbdə 

şagirdlərin sayını xeyli artırmışdı. Nehrəm kimi 

dindar bir kənddə bu böyük hadisə idi.  

Bütün bunlar Azərbaycanda qadın təhsili 

sahəsində atılan ilk addımlardan biri idi. Neh-

rəmdə oxumağa gələn Şərəbanı Adıgözəlova, 

Səkinə Cahangirova, Ümbül Qazıyeva, Səkinə 

Məmmədquliyeva, Xədicə Mehdixanova, Zəhra 

Mehdiyeva, Səkinə Mırzəməmmədova, Mina 

Mirzəməmmədova müsəlman dünyasında, məktə-

bə ayaq basan ilk müsəlman qız şagirdləri idilər.  

Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı 

Həmidə xanım Cavanşir 1912-ci ildə Tiflisdə 

keçirilən qurultayda məruzə ilə çıxış edən ilk 

azərbaycanlı qadın olmuşdur.  

Əsrin sonlarına doğru qadın təhsilinin zə-

ruriyyəti təkcə şəhərlərdə deyil, kəndlərdə də 

özünü göstərirdi. Bir sıra qabaqcıl kənd müəl-

limləri dərs dedikləri oğlan məktəblərinə qızları 

da cəlb edirdilər. Bu məsələdə görkəmli yazıçı 

və pedaqoq C. Məmmədquluzadənin xidmətləri 

unudulmazdır. 1890-1897-ci illərdə Nehrəm 

kəndindəki iki sinifli məktəbin müdiri vəzifəsin-

də çalışan C. Məmmədquluzadə qızların mək-

təbə cəlb edilməsinə xüsusi səy göstərmiş və 

buna nail olmuşdur. 

XIX əsrin sonlarında Azərbaycan ziyalıla-

rının qadın təhsili uğrunda mübarizəsi daha da 

genişlənirdi. İllər ötdükcə Azərbaycanda yeni-

yeni məktəblər yaranır, oxumuş qızların sayı ar-

tırdı. 1909-cu ildə Gəncədə açılmış A. Adıgözə-

lov adına iki sinifli rus-tatar qız məktəbi də 

Azərbaycan maarifi tarixində diqqətəlayiq rol 

oynamışdır. Görkəmli pedaqoq Xədicə xanım 

Ağayevanın başçılıq etdiyi bu məktəbdə Xura-

man Rəhimbəyzadə, Simuzər Zamanova kimi 

qabaqcıl qadınlar dərs deyirdilər. 

Azərbaycan maarifçilərinin qadın təhsili 

uğrunda apardıqları mübarizə öz bəhrələrini ver-

məyə başlayırdı. 1908-1909-cu illərdə Azərbay-

canın, və Zaqafqaziyanın bir sıra yerlərində həm 

dövlət, həm də cəmiyyətlər tərəfindən yeni 

Azərbaycan qız məktəbləri açılırdı. 

Bu dövrdə Şəkidə, Ağdamda, Şuşa qəzası-

nın Malıbəyli kəndində, Qarğabazarda, Cəbra-

yılda, Zəyəmdə, Bakının Balaxanı, Zabrat, 

Keşlə kəndlərində və başqa yerlərdə ibtıdai qız 

məktəbləri açılmış və burada qadın müəllimlər 

dərs deməyə başlamışdılar. 

Bu tədris ocaqlarında qadın müəllimlərə 

böyük ehtiyac vardı. Azərbaycanda pedaqoji 

kadrlar hazırlayan qız təhsil ocaqları isə yox idi. 

Uzun yazışmalardan sonra, nəhayət, 1915-ci 

ildə Bakıda Aleksandrinski rus-müsəlman qız 

məktəbinin nəzdində ikiillik pedaqoji kurslar 

açmaq mümkün olmuşdu.  

Azərbaycanın maarifpərvər qadınları o 

dövrdə yalnız müəllimlik etməklə və dərs de-
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məklə öz vəzifələrini bitmiş hesab etmirdilər. 

Onlar qapı-qapı düşüb qadınlar arasında maarif-

pərvər söhbətlər aparır, maarifin əhəmiyyətini 

başa salır, qızları məktəbə cəlb edir, xeyriyyə 

cəmiyyətləri vasitəsilə kasıb şagirdlərə maddi 

yardım göstərirdilər. 
Problemin aktuallığı: Bu məqalənin aktuallı-

ğı ondan ibarətdir ki, burada qadın təhsili və tərbiyə 

geniş şəkildə araşdırılmışdır. Qadın təhsili və tərbi-

yəsi hər zaman bütün dövrlər üçün aktual olacaqdır. 

Problemin elmi yeniliyi: Bu mövzuda geniş 

araşdırmalar və ideyalar məhz bu məqalədə işıqlan-

dırılmışdır. 

Problemin tətbiqi əhəmiyyəti: Qadın təhsili-

nin inkişafında irəli sürülən bir çox fikirlər müxtəlif 

tədqiqatlarda istifadə oluna bilər. 
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Xülasə. Məqalədə koronovirus pandemiyası dövründə ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin sağlam həyat tər-

zinə müsbət təsir göstərən amillərdən bəhs edilir. Müəllif onlayn dərslərdə şagirdlərin yaradıcılıq imkanlarının 

genişləndirilməsinə və bunun üçün şəraitin yaradılmasına diqqət yetirməyi, təmiz havada olmağı və idmanla 

məşğul olmağı tövsiyə edir, şagirdlərin müstəqil iş planının olmasını vacib sayır. Yerli və beynəlxalq təcrübəyə 

əsasən fiziki, psixi və mənəvi sağlamlığa necə qayğı göstərilməsinə dair səmərəli strategiyalar göstərilir. 

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

Резюме. В статье рассматриваются факторы, положительно влияющие на здоровый образ 

жизни учащихся в период пандемии коронавируса. Автор рекомендует обратить внимание на расши-

рение творческих возможностей учащихся и для этого создать условия на онлайн-занятиях, а также 

быть на свежем воздухе и заниматься спортом. Считает важным для школьников иметь самостоятель-

ный план работы. В статье представлены эффективные стратегии ухода за физическим, психическим 

и духовным здоровьем, основанные на местном и международном опыте. 

Ключевые слова: социальные факторы, образ жизни, здоровье, психический, физический, 

духовный, социальный, ученик 

Summary. The article examines the factors that have a positive effect on the healthy lifestyle of pupils 

during the coronavirus pandemic. The author recommends paying attention to expanding the creative 

possibilities of students and for this to create conditions for online classes, as well as to be in the fresh air 

and play sports. He considers it important for schoolchildren to have an independent work plan. The article 

presents effective strategies for caring for physical, mental and spiritual health based on local and 

international experience. 

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

Müasir koronavirus pandemiyası dövrün-

də şagirdlərin təlim və tərbiyə edilməsi məsələ-

sinə xüsusi diqqət və qayğı tələb olunması fikri 

tez-tez gündəmə gətirilir. Məktəblilərin fiziki, 
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psixi və mənəvi sağlamlığının, əmək və istirahət 

məşğuliyyətinin təmin olunması sahəsində ailə, 

məktəb və ictimaiyyət xeyli iş görsə də, onların 

bir sıra şəxsi və ümumi problemləri hər bir cə-

miyyətdə olduğu kimi, Azərbaycanda da qal-

maqdadır. Bu, tamamilə təbiidir, insanların 

günü-güzəranı, həyat tərzi, qayğıları, cəmiyyətin 

özü daim dəyişilir, yeniləşir, bəzən də həlli çətin 

olan ağır problemlərlə qarşılaşır.  

Şagirdlərin sağlam həyat tərzi onların 

ətraf mühitdə baş verən hadisələrlə və bütövlük-

də dünya ilə münasibətlərinin tam obrazını 

təşkil edir. Bu gün bütün dünyanı qapalı həyat 

tərzi keçirməyə vadar edən koronavirus pande-

miyası buna əyani sübutdur. Hər bir şagird əqli, 

fiziki, psixi və sosial baxımdan baş verən hadi-

sələrə adekvat reaksiya verməyə çalışır. 

Bununla yanaşı, otuz il işğal altında 

qalmış torpaqlarımız və Vətən müharibəsi za-

manı erməni vandalları ilə üzləşdiyimiz insan-

lıqdankənar hadisələr şagirdlərimizdə bir tərəf-

dən həyəcan, düşmənə nifrət hissləri yaratdı, 

digər tərəfdən isə vətənpərvərlik ruhunu yük-

səltməyə, qəhrəman əsgərlərimizlə fəxr etməyə, 

azad olunmuş torpaqlarımızla qürur hissi keçir-

məyə sövq etdi.  

Onların həyat tərzi tarixi şəraitin (Vətən 

müharibəsi şəraitində), xalq və millətin adət-ən-

ənələrinin, valideynlərin, məktəbin, küçənin, 

mövcud ictimai-iqtisadi vəziyyətin və bütövlük-

də qlobal bəşəri problemlərin təsir və tələbləri 

səviyyəsində qurulur. Yaşlılar arasında olduğu 

kimi, şagirdlər arasında da bu hadisələrə, davra-

nışlara özünəməxsus reaksiyalar müşahidə olu-

nur. Onlarda ağıllarına, istedadına, sağlamlıqla-

rına, təbii və mənəvi zövqlərinə, vərdiş və inam-

larına, fiziki qabiliyyətlərinə görə fərqli cəhətlər 

özünü büruzə verir. Bununla yanaşı, bu dövrdə 

onlarda vətənpərvərlik, dostluq və sevgi hissləri, 

mənlik və müstəqil düşüncə tərzi daha aydın 

müşahidə olunur.  

Son dövrlərdə baş verən hadisələr şagird-

lərin sağlamlığının qorunması istiqamətində 

daim yorulmaz işlər görməyi zəruri edir. Bütün 

bu hadisələr cəmiyyət üzvlərinin, o cümlədən 

şagirdlərimizin həyatından yan keçə bilməz. 

Məktəb dövründə şagirdlərin rastlaşdığı hadisə-

lər, keçirdiyi hisslər böyüklərə nisbətən daha 

həssaslıqla anlaşılır, problemli və çətin təsəvvür 

edilir. Bu müharibədə neçə-neçə azyaşlı uşaqlar 

düşmən silahlarından məhv oldular, dinc əhali-

nin evləri raketlərlə xarabalıqlara çevrildi, Şə-

hidlər verdik, neçə-neçə yaralılarımız, qaziləri-

miz var. Sözsüz ki, bütün bunlar şagirdlərin də 

həyatında dərin iz qoyur. Həyat təcrübəsi az 

olan şagirdlər bəzən nə edəcəyini anlamır və 

bunun üçün də onların psixoloji və sosial kömə-

yə ehtiyacı olur. Digər tərəfdən də dünyanı cay-

nağına almış pandemiya ünsiyyəti məhdudlaşdı-

rır, şagirdlərin ictimai yerlərdə olmasını qadağan 

edir. Məlumdur ki, məktəb yaşlı uşaqlar istədikləri 

kimi hərəkət etməyi, öz problemlərini müstəqil 

həll etməyi sevirlər, sərbəst fikir söyləmək 

istəyrlər. “Əlbəttə ki, uşaq sağlamlığının qorun-

ması və möhkəmləndirilməsi problemi konsolida-

siya edilmiş, sistemli və ardıcıl şəkildə həll edil-

məsi lazım olan qlobal bir vəzifədir” [2, s74]. 

Araşdırmalar göstərir ki, məktəb yaşlı 

uşaqların orqanizmi üçün sosial mühitə uyğun-

laşmaq və ətrafında baş verən hadisələri düzgün 

qiymətləndirməyi bacarmaq çox böyük həyati 

və sosial əhəmiyyət daşıyır. Müxtəlif yaşlı şa-

girdlərin adaptasiya qabiliyyətləri fərqlidir - yaş 

və cinsi fərqlər, ailə üzvləri ilə münasibətlər, so-

sial durum, fiziki və psixi sağlamlıq və hadisə-

lərə özünəməxsus yanaşma sosial mühitə uy-

ğunlaşma proseslərinə ciddi təsir göstərir. Bu 

proseslər orqanizmdə fizioloji funksiyaların ge-

dişini, orqanizmin müxtəlif situasiyalarda dö-

zümlülük qabiliyyətini tənzimləyir. Sosial mühi-

tə adekvat uyğunlaşma şagirdlərin rastlaşdığı 

neqativ halların, ruhdan düşmənin, ikrah hissi-

nin yaranmasının qarşısının alınması üçün psi-

xofizioloji mexanizmlərdən biri kimi çox əhə-

miyyətlidir. Mühitə uyğunlaşma məktəb döv-

ründə şagirdlərin əksəriyyəti üçün çox mürək-

kəb bir prosesə çevrilir. Bu dövrdə onlar, bir 

çox bioloji və sosial çətinliklərlə qarşılaşır və 

buna baxmayaraq müstəqil fərd kimi öz fikrini 

bildirməyə cəhd edirlər.  

Onu da xüsusi olaraq qeyd etmək yerinə 

düşər ki, böyüməkdə olan hər bir şagird təbiə-

tindən asılı olaraq öz qavrayış, təxəyyül, təfək-

kür və yaddaş qabiliyyətlərinə görə də fərqli şə-

kildə böyüyüb inkişaf edir.  

Pandemiya dövründə müəllimlərin bir 

qismi çətinlikləri nəzərə alaraq şagirdləri qabi-

liyyətlərindən asılı olaraq yaradıcılığa, keçilən 

mövzular ətrafında internet resurslarından istifa-

də etməyə, açıq havada idmanla məşğul olmağa, 
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fiziki hazırlığa, musiqi dinləməyə, mütaliə et-

məyə, incəsənətin digər növlərinə maraq göstər-

məyə yönəldir və maraqlandıqları sahə haqqında 

biliklərini onlayn dərslərdə təqdim etməyə şərait 

yaradırlar. Şagirdlər bu işlərə özünəməxsus tərz-

də həssaslıqla yanaşır və demək olar ki, aparılan 

bu işlər təlimə marağı yüksəldir. 

Məlumdur ki, insanlar irsi keyfiyyətlər he-

sabına müvafiq şəraitdə öz qabiliyyətlərini büru-

zə verirlər. Müvafiq mühit, həm ailə daxilində, 

həm də məktəb şəraitində şagird üçün bir çox 

həyati üstünlüklər təşkil edir. Xarici mühitdən 

tam təcrid olunmuş, özünə qapanmış şagird öz 

yaşıdlarından geri qalır, öz gücünə, biliyinə gü-

vənə bilmir. Pandemiya dövründə yaradıcılıq 

üzrə aparılan işlər məhz şagirdlərin özünə qa-

panmamasına, ətrafdakı insanlardan təcrid olun-

mamasına xidmət edir. 

Müəllim mümkün qədər valideynlərə təsir 

göstərməyə, onları ailə daxilində münasibətlərini 

daha səmimi etməyə sövq etməli, övladına daha 

çox diqqət göstərməyi tövsiyə etməlidir. O, passiv 

şagirdin ətraf mühitinə təsir göstərməli, şəraitini 

sağlamlaşdırmağa çalışmalı, ictimai faydalı işlərə, 

onlayn müzakirələrə, tədbirlərdə iştirak etməyə, 

sərgilərdə əl işlərini nümayiş etdirməyə cəlb etmə-

li və neqativ təsirlərdən qorumalıdır. 

Bu cür uşaqların geriliyini onun yaşıdları 

ilə birlikdə sağlam uşaq kollektivinə güvənərək 

aradan qaldırmaq daha yaxşı nəticə verir. Passiv 

bir uşağın həm ailədə, həm də sosial mühitdə 

həyatının və fəaliyyətinin düzgün təşkili onun 

fəal təhsil almasına faydalı təsir göstərir. 

Müəllim çalışmalıdır ki, şagirdlər özünü-

inkişaf prosesində öz çatışmazlıqları ilə müstə-

qil mübarizə aparsınlar və valideynlər də bu işdə 

onlara dayaq olsunlar. Onlar buna səy göstərmə-

yincə müəllimlərin zəhməti səmərəli nəticə ver-

məyəcəkdir. Passiv şagird müəllim üçün proble-

mə çevrilməməlidir. Bunun üçün vaxt, hazırlıq 

işi və müəllimlərin xüsusi yanaşması lazımdır. 

Pedaqoji baxımdan bu cür şagirdlərlə iş-

ləməkdə, xüsusilə indiki pandemiya şəraitində, 

hər şeydən əvvəl böyüklərlə uşaqlar arasında sə-

mimi, xeyirxah münasibətlərin olması əsas şərt-

lərdən biridir. İkincisi, müəllimin hər bir şagir-

din müsbət keyfiyyətlərini, maraq və meyllərini 

müəyyənləşdirə bilməsi və onu passiv qalmama-

ğa, yaşıdları ilə əlaqə saxlamasına şərait yarat-

ması müsbət haldır. Bunları nəzərə almadan, 

müəllim onlayn dərslərdə də işini uğurlu qura 

bilməz. Üçüncüsü, müəllim passiv uşaqların 

mənəvi gücünə inam nümayiş etdirməlidir. 

Beləliklə, passiv şagird xüsusi bir münasi-

bətə, yanaşmaya, diqqətə ehtiyacı olan bir in-

sandır və ona qarşı yüksək tələbkarlıqla yanaş-

maq və hər zaman nöqsanlarını aşkar demək yol-

verilməzdir. Passivliyin aradan qaldırılması uşa-

ğın həyatının bütün sahələrini maraqlı edir, ya-

şıdlarına və böyüklərə münasibətini yumşaldır. 

İstər pandemiya dövrü, istərsə də adi 

dövrlərdə bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul ol-

mağın sağlam bir cəmiyyətin inkişafında rolu 

böyükdür. Şagirdlərin həm bədən tərbiyəsi 

dərslərində, həm də idman tədbirlərində iştirakı 

zamanı kollektiv fəaliyyət şərtləri və onlara ha-

zırlığı birlik kimi vacib bir əxlaqi keyfiyyətin 

formalaşmasına və inkişafına kömək edir. 

Bədən tərbiyəsində əldə edilən müvəffəqiyyət 

yalnız birinciliyi qazanmaq deyil, bu fəaliyyət 

iradəni möhkəmləndirir, özünə əminliyi güclən-

dirir, şagirdləri öz işlərini müsbət emosiyalarla 

davam etdirməyə sövq edir. Buna motivlərin, 

hədəflərin və maraqların yüksək səviyyədə for-

malaşması ilə nail olunur. Fiziki məşqlərdə və 

idmandakı motivlərin və maraqların məzmunu 

çox müxtəlifdir. Əvvəlcə edilən fiziki hərəkət-

lərdən məmnuniyyət, məşq və ya müsabiqə za-

manı digər şagirdlərlə ünsiyyət qurmaqdan zövq 

almaq, çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün gü-

cünü sınamaq istəyi və s. Bu müddətdə bədən 

tərbiyəsi prosesində bir çox dəyərli şəxsiyyət xü-

susiyyətləri tədricən formalaşır və möhkəmlənir. 

M. Rəhimov məqaləsində sağlam həyat tər-

zinin formalaşdırılması prosesini belə izah edir: 

“Hərtərəfli, ahəngdar inkişaf baxımından insanın 

mənəvi zənginliyi, ruhi qüvvələri onun təbii qüv-

vələrinə – sağlamlığına, anatomik – fizioloji quru-

luşuna əsaslanır. Fiziki – genetik cəhətdən hazırlıq 

insanın müxtəlif sahələrdə normal fəaliyyətə qo-

şulmasına imkan yaradır, məhsuldar və faydalı iş 

əmsalının artmasına kömək edir. Bir sözlə, bu 

proses insanın bilavasitə özünüinkişafının bütün 

mexanizmlərini mənimsəməsinə, sağlam mənə-

viyyata, sağlam psixoloji duruma, sağlam orqaniz-

mə malik olmasına təminat verir. Belə bir proses 

elementar fiziki mədəniyyət, gigiyena haqqında 

biliklər, ümummədəni bacarıq və vərdişlər, fiziki 

tərbiyə və idman məşğələlərinin yerinə yetirilməsi 

üzrə yaradıcı təfəkkür tələb edir ki, hərtərəfli inki-
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şaf etmiş şəxsiyyəti bunsuz təsəvvür etmək 

olmaz” [1, s.364]. 

Qeyd etdiyimiz kimi, onlayn dərslərdə in-

cəsənət nümunələrindən istifadə etmək fəal 

həyat tərzinə müsbət təsir göstərir. Şagirdlərdə 

ruh yüksəkliyini artırır, daha çox fəallıq göstər-

məyə imkan yaradır. Mövcud vəziyyətlə əlaqə-

dar olaraq məktəblilərin sağlamlığının qorunma-

sı üçün bəzi amillərin nəzərə alınması məqsədə-

uyğundur. Birincisi, qeyd etmək lazımdır ki, bu 

işdə bütün məktəb işçilərinin və fənn müəllimlə-

rinin birgə iştirak etməsi məktəblilərin sağlamlı-

ğının qorunması üçün daha təsirlidir. Bu iş 

yalnız rəsm, musiqi müəllimlərini deyil, tarix, 

ədəbiyyat, bədən tərbiyəsi və əmək müəllimləri-

ni də əhatə etməlidir. Birlikdə maraqlı tədbirlər 

təşkil etmək yaxşı nəticələr verir: rəsm müsabi-

qələri, söhbətlər, məruzələr, mühazirələr. Bütün 

fəaliyyətlər sağlamlığın qorunması sahəsində 

təhsil fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə yönəlir. 

İkincisi, bu gün müxtəlif yaşdakı uşaqlarda fizi-

ki fəaliyyətdə kəskin bir azalma var. Bu baxım-

dan müəllimin uşaqların fiziki fəaliyyətini artır-

ması vacibdir. Dərslər zamanı görmə itkisinin 

qarşısını alan məşqlər və tənəffüs məşqləri ilə 

birlikdə mini fasilələrin, idman dəqiqələrinin 

həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur.  

Ekskursiyalar maraqlı məlumat verən bir 

iş növüdür. Məsələn, təbiətə çıxmaq. Bu fəaliy-

yətin bir neçə müsbət tərəfini bir anda qeyd 

etmək olar: şagirdlər dərslərdə qazandıqları bi-

likləri dərinləşdirirlər, şagirdlər təbiətdən daha 

çox şey əldə etmək imkanı qazanırlar. Onlar tə-

biətin gözəlliyini hiss etmək, dərk etmək imkanı 

qazanırlar və əslində təbiətdəki gözəllik yalnız 

uşağın ağlına deyil, həm də əhval-ruhiyyəsinə 

müsbət təsir göstərir, mənəvi dünyasını zəngin-

ləşdirir, onların arasında mehriban ünsiyyət ya-

ranır. Bundan əlavə, şagirdlər açıq havada daha 

çox vaxt keçirmək imkanına malik olurlar.  

Məlumdur ki, müsbət emosiyalar insanı 

ruhlandırır, ehtiyat qüvvələrini səfərbər edir, sə-

mərəliliyinə səbəb olur və yaradıcılığını bütün 

sahələrdə stimullaş-dırır. Mənfi duyğular isə hər 

şeydən əvvəl qorxu və gərginlik yaradır.  

Beləliklə, musiqi, təsviri fəaliyyət, idman 

bir sıra problemləri həll etməyə şərait yaradır: 

uşağın psixoloji baxımdan sakitləşdirir, bununla 

yanaşı onlarda təlimə marağın azalmasına 

imkan vermir.  

Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi göstə-

rir ki, xarici ölkələrdə də pandemiya dövründə 

eyni problemlər yaşanır. Məktəblərdə tam ka-

rantin tətbiq edilməsi işləyən valideynləri nara-

hat edir. Bu, xəstəxanalarda, apteklərdə, kom-

munal xidmətlərdə və davamlı istehsal prosesi 

olan müəssisələrdə işləyənlərə aiddir. 

Belə valideynlər üçün Rusiya məktəblərində 

günüuzadılmış qrup kimi xüsusi növbətçi qruplar 

yaradılmışdır. Bu cür qruplarda uşaqların sayı 12 

nəfərdən artıq deyil. Onlar səhərdən işləyir, 

uşaqlar müəllimlər tərəfindən nəzarət olunur və 

müəyyən olunmuş dərsləri də yerinə yetirirlər. 

Distant təhsil alan 1-4 sinif şagirdləri sinif 

rəhbərlərindən tapşırıq alırlar. Tapşırıqlar mək-

təbin veb saytında və ya valideynlərin fəal şəkil-

də istifadə etdiyi hər hansı bir mesajlaşmada ve-

rilir. Yerinə yetirilmiş dərslərin düzgün şəkildə 

necə təqdim ediləcəyini sinif rəhbəri müəyyən-

ləşdirir. Bəzi hallarda uşaqlar sadəcə hər şeyi 

dəftərlərə yazırlar, sonra karantin bitdikdən 

sonra yoxlanılacağını gözləyirlər. 

Lisey şagirdlərinin valideynləri üçün bir 

az asandır. Burada, əksər hallarda dərslərin icra-

sı üzərində ümumi nəzarətə ehtiyac yoxdur, şa-

girdlər yetkin və müstəqildirlər. 

Orta məktəb şagirdlərinə müstəqil təhsil 

üçün fənlərin bir hissəsi verilir. Materialın mə-

nimsənilməsinə nəzarət etmək üçün müstəqil iş 

müəllimə göndərilir. Bir sıra fənlər üçün video-

dərslər verilir, yəni təlim onlayn aparılır. Bu, 

materialı daha yaxşı mənimsəməyə və müəllimə 

sual verməyə imkan yaradır. 

Məktəbdə tədris proqramının bütün dərs-

lərinin yerləşdirildiyi bir çox portal var. Bu por-

talda 1-ci sinifdən 11-ə qədər məktəb proqramı-

na uyğun olaraq Rusiyanın ən yaxşı müəllimləri 

tərəfindən hazırlanmış interaktiv dərslər vardır. 

Burada toplanan 120-dən çox məsələlər, video 

mühazirələr, tematik kurslar, həmçinin tədris 

filmləri kataloqu və muzeylərə onlayn ekskursi-

yalar vardır. 

Çox vaxt elektron məktəb saytı məsafədən 

təhsil üçün istifadə olunur. Bu portalda elektron 

dərsliklər və testlər var, interaktiv dərs ssenari-

lərindən daha çox istifadə olunur. Bütün şagird-

lər üçün açıq bir platformadır. Burada ev tapşı-

rıqlarının düzgünlüyü yoxlanılır və müəllimlərlə 

suallar müzakirə edilir [5]. 
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Avropa ölkələrinin əksəriyyətində demək 

olar ki, vəziyyət eynidir, karantin dövründə 

məktəblər bağlanıb. İsveçdə isə məktəblər fəa-

liyyət göstərir. 12 yaşdan böyük uşaqlar üçün 

maskalar tələb olunur. Bir şagird və ya müəllim 

virusa yoluxarsa, məktəb bağlanmır, ancaq böl-

gəyə nəzarət edən səlahiyyətli şəxslər hansı ka-

rantin tədbirlərinə ehtiyac olduğuna qərar verir-

lər. Uşaqlar və böyüklər ara məsafəsinə nəzarət 

etməlidirlər, lakin şagirdlər müəllimlərdən ayrıl-

mamalıdır. Yerli hökumət idman və üzgüçülük 

dərslərinin minimal fiziki təmasda olan ibtidai 

məktəblərdə davam etdirir. 

İbtidai məktəblər virusla mübarizə üçün 

liberal bir yanaşma ilə İsveçdəki pandemiya 

dövründə açıq qaldı. Ölkənin ictimai səhiyyə 

təşkilatı ibtidai məktəblərin bağlanmasının 

“pandemiya üzərində ciddi təsir göstərə biləcə-

yinə” dair “heç bir elmi dəlil” olmadığını söylə-

di. Burada xəstə və başqalarına yoluxma riski 

olan hər yaşda şagird evdə qalmalı və səlahiy-

yətli şəxslər ayrı-ayrı məktəbləri bağlamağa 

qərar verə bilərlər [5].  

Yerli və beynəlxalq təcrübənin öyrənilmə-

si göstərir ki, pandemiya dövründə fiziki, psixi 

və mənəvi sağlamlığa necə qayğı göstərilməsinə 

dair aşağıdakı səmərəli strategiyalar müəyyən 

edilmişdir [ 3 ]. 

1. Fiziki sağlamlıq - kiçik dəyişikliklər

etməklə ümumi həyat tərzinin qorunması 

(xüsusi zülallar, meyvə və tərəvəzlər, ekoloji cə-

hətdən balanslı pəhriz, normal miqdarda qida, 

kifayət qədər maye qəbulu, müntəzəm idman, 

havada olmaq).  

2. Psixi sağlamlığı - psixi cəhətdən özünü

tənzimləmək; yüksək dərəcədə sosial empatiya 

(Covid-19 haqqında məlumatlı olmaq, tətbiq 

olunan təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi riayət 

etmək, şəxsi, sosial və virtual gigiyenaya riayət 

etmək, cəmiyyətlə həmrəylik, ətrafdakılara dəs-

tək və qayğı göstərmək). 

3. Mənəvi sağlamlıq - ailə münasibətlərini

prioritet olaraq müəyyənləşdirməklə mövcud də-

yərlər sisteminin yenidən qiymətləndirilməsi; həya-

ta və pandemiyanın nəticələrinə pozitiv münasibət. 

Bu model hər bir şagirdin öz fiziki, psixolo-

ji, sosial və mənəvi sağlamlıqlarına görə məsu-

liyyəti ilə həyata keçirilməlidir. Bu cür yanaşma 

şübhə-siz ki, bugünkü pandemiya vəziyyətinin 

idarə olunmasına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. 

Beləliklə, indiki dövrdə məktəbin qarşı-

sında duran vəzifə yalnız sağlam mühit üçün şə-

rait yaratmaq deyil, eyni zamanda milli və dün-

yəvi ənənələrlə yeniləşmiş pedaqoji prosesin 

keyfiyyətini yüksəltməklə yanaşı, çətinlikləri 

aradan qaldırılmaq, dözümlü olmaq, özünü və 

ətrafındakıları qorumaq, sağlamlığına dəyərli 

münasibət formalaşdırmaqdan ibarətdir. 
Problemin elmi əhəmiyyəti: bu sahədə apa-

rılmış müşahidələrin nəticələrini ümumiləşdirərək 

pandemiya dövründə şagirdlərin fiziki, psixi, sosial 

və mənəvi sağlamlığı üzrə sistemli işin aparılması 

zəruri hesab edilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti və təbliği: 
pandemiya dövründə uşaqların sağlamlığının qorun-

ması və möhkəmləndirilməsi üçün praktik tövsiyələr 

və təkliflər verilir. 
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Резюме. В статье рассматриваются условия организации трудового и экономического воспита-

ния учащихся. Все эти условия составляют алгоритм модели. Под алгоритмом понимается специаль-

но организуемая целенаправленная система воспитательной работы педагогического коллектива. 

Специфика воспитательной работы состоит в том, что она находится во взаимодействии с учебным 

процессом и социально-психолого-педагогическим сопровождением. Главная задача направлена на 

создание воспитательной среды и управление ею при помощи разнообразных видов деятельности 

школьников с целью их саморазвития и самореализации в этом направлении.  

Ключевые слова: трудовое воспитание, экономическое воспитание, алгоритм, учебно-

воспитательный процесс, учащиеся, учителя, родители 

Xülasə. Məqalədə şagirdlərin əmək və iqtisadi tərbiyəsinin təşkili şərtlərindən bəhs olunur. Bütün bu 

şərtlər modelin alqoritmini təşkil edir. Alqoritm müəllim heyətinin xüsusi təşkil olunmuş məqsədyönlü bir 

tərbiyə sistemi kimi başa düşülür. Tərbiyə işinin spesifikliyi onun tərbiyə prosesi və sosial-psixoloji və peda-

qoji dəstəklə qarşılıqlı əlaqədə olmasındadır. Əsas vəzifə tərbiyə mühitinin yaradılması və bu istiqamətdə 

özünü inkişaf etdirmək və özünü dərk etmək məqsədi ilə şagirdlərin müxtəlif fəaliyyətlərinin köməyi ilə ida-

rə olunmasına yönəldilmişdir. 

Açar sözləri: əmək tərbiyəsi, iqtisadi tərbiyə, alqoritm, tərbiyə prosesi, şagirdlər, müəllimlər, 

valideynlər. 

Summary. The article discusses the conditions for organizing labor and economic education of 

students. All these conditions constitute the algorithm of the model. An algorithm is understood as a 

specially organized purposeful system of educational work of the teaching staff. The specificity of 

educational work lies in the fact that it interacts with the educational process and socio-psychological and 

pedagogical support. The main task is aimed at creating an educational environment and managing it with 

the help of various activities of schoolchildren with the aim of their self-development and self-realization in 

this direction. 

Key words: labor education, economic education, algorithm, educational process, students, teachers, 

parents. 
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Экономические преобразования, прово-

димые в Азербайджане, целиком и полно-

стью изменяют социально-экономические 

условия жизни нашего общества, выдвигают 

новые требования к общеобразовательным 

школам в улучшении содержания организа-

ции трудового и экономического воспитания 

учащихся в инновационных условиях рынка. 

Развивающемуся государству нужны 

творческие личности, способные к решению 

сложных трудовых и экономических задач, 

стоящих перед государством и обществом. 

Возрастает потребность формирования тру-

довой и экономической культуры школьни-

ков как необходимое требование современ-

ных условий жизни.  

Трудовое воспитание есть процесс вов-

лечения учащихся в педагогически организо-

ванные виды труда с целью передачи им про-

изводственного опыта, развития трудовых 

способностей. Он также осуществляет на-

чальное профессиональное образование и 

профессиональную ориентацию, обучает их 

умениям и навыкам определенных рабочих 

специальностей. Кроме обучающей функции, 

трудовое воспитание имеет развивающую 

функцию: обеспечивает интеллектуальное, 

физическое, эмоционально-волевое, социаль-

но-экономическое развитие. Педагогически 

правильно организованный труд формирует 

трудолюбие, ответственность, взаимодейст-

вие, дисциплинированность, инициативу. 

Экономическое воспитание - это про-

цесс формирования личностных универсаль-

ных действий учащихся, в результате кото-

рого формируется основа экономической 

культуры: экономическое мышление и эко-

номическое поведение, необходимые для 

повседневной жизни. Экономическая культу-

ра формируется при изучении практически 

всех предметов. Особенно уроки истории, 

географии, трудового обучения, химии, на 

которых используются различные методы и 

формы обучения. 

Трудовое и экономическое воспитание 

начинается как в школе, так и в семье с фор-

мирования элементарных представлений о 

трудовых обязанностях и экономических 

понятиях. Оно является длительным, непре-

рывным процессом, продолжается и после 

окончания учебы, и в период трудовой дея-

тельности. Школьный период является 

самым интенсивным периодом в формирова-

нии личности большинство учащихся, кото-

рые после окончания школы начинают са-

мостоятельную трудовую и экономическую 

деятельность в новых условиях рыночных 

отношений. В этом отношении возрастает 

роль общеобразовательной школы, призван-

ной обеспечить формирование нового эконо-

мического мышления учащихся.  

Трудовое воспитание и экономическое 

воспитание в школе - это неделимо организа-

ционная система педагогической деятельнос-

ти, которая синтезируют основные элемен-

ты, как общего, так и отдельного содержания 

трудового и экономического воспитания в 

тесно взаимосвязанном и взаимодополняе-

мом виде. Специально разработанный алго-

ритм организации воспитательной работы в 

этом направлении рассматривается, с одной 

стороны, как процесс и, с другой - как ре-

зультат. 

Процесс и результат воспитательной ра-

боты трудового и экономического воспитания 

учащихся ориентировано на ее качество:  

* качество условий (условия развития

воспитательно-образовательных мероприятий); 

* качество процессов (учебно-воспита-

тельного, модельно-методического); 

* качество результатов (результаты

учебных, внеучебных достижений учащихся 

в сфере их трудового и экономического вос-

питания).  

* критерии (показатели) качества эф-

фективности трудового и экономического 

воспитания учащихся: знания о реальном 

мире экономики; трудовые умения и способ-

ности; нравственно-экономические качества 

личности. «При организации качественной 

воспитательной работы изучение психоло-

гических особенностей школьников, их тем-

пераментов, индивидуальных особенностей 

является значимым и важным фактором в 

работе с учащимися» [1]. 

Следует, что трудовое и экономическое 

воспитание учащихся является одной из важ-

нейших составляющих современного отече-

ственного школьного образования, которое 

требует создание модели усовершенствован-
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ного алгоритма организации трудовой и эко-

номической воспитательной работы с учащи-

мися в инновационных условиях рынка.  

Модель включает в себя достаточно 

систематизированный дидактический мате-

риал, раскрывающий методические особен-

ности трудового и экономического воспита-

ния учащихся, является целесообразной и 

целенаправленной для повышения качество 

воспитательной работы школы в этом нап-

равлении. Механизм модели отображает про-

цесс педагогического управления, направ-

ленный на результат обеспечения качества 

развития и саморазвития учащихся в трудо-

вой и экономической деятельности (схема 1).  

Схема 1. «Социально-психолого-педа-

гогические условия организации эффектив-

ности системы воспитательной работы». 

Структура модели отражает теоретические и 

практические основы содержания организа-

ции трудовой и экономической воспитатель-

ной работы с учащимися в школе. 
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Специфика педагогического строения 

алгоритма модели исходит из следующих 

принципов:  

* принцип системности (все элементы

модели научно педагогически взаимосвяза-

ны и взаимообусловлены в синтезе трудово-

го и экономического воспитания, создают 

социально-педагогические условия для взаи-

модействия школы и семьи в воспитательной 

работе с учащимися в этом направлении);  

* принцип целостности (трудовое и

экономическое воспитание учащихся являет-

ся одним из ведущих направлений всей учеб-

но-воспитательной деятельности школы, мо-

дель как образ предполагаемого процесса по-

строена на основе дедуктивного подхода, то 

есть, от целого, общего - к частному, кон-

кретному);  

* принцип сочетания теоретической

обоснованности с практической применимо-

стью модели (модель обоснована научно-пе-

дагогическими идеями об использовании 

личностно-ориентированного, модельно-про-

ектного подходов к реализации воспитатель-

ных задач формирования и развития профес-

сионально ориентированной личности, а 

также форм и методов организации трудово-

го и экономического воспитания-обучения 

учащихся;  

* принцип содержательной насыщен-

ности модели обеспечивается использова-

нием Интернет материалов, дополнительных 

учебно-научно-методических ресурсов, кото-

рые устанавливают основные теоретико-ме-

тодологические основания, закономерности, 

принципы и подходы, способствующие орга-

низации системы трудового и экономиче-

ского воспитания на этапе воспитания-обу-

чения учащихся в школе;  

* принцип технологичности модели

проявляется в отражении в ней педагогиче-

ских технологий и механизмов ее реализа-

ции, что позволяет использовать ее во внед-

рении в учебно-воспитательный процесс 

школы. 

Для комплексной воспитательной рабо-

ты по решению вопросов трудового и эконо-

мического воспитания учащихся органи-

зуются условия воспитательной службы, соз-

дается специальный организационный совет, 

состоящий из школьного коллектива в ка-

честве отдельных советов: 

* Совет школы (директор, завучи учеб-

ной и воспитательной части). 

* Совет родителей (родительский ко-

митет). 

* Совет учащихся (ученическое само-

управление). 

* Советы классов (классные руководи-

тели). 

* Советы учителей предметников (ме-

тодическое объединение учителей-предме-

тников).  

* Совет социально-психологической

поддержки (школьный социолог-психолог, 

школьный врач). 

Взаимодействие и сотрудничество вы-

шеуказанных советов отражают специфику 

алгоритма организации совместной работы в 

трудовом и экономическом воспитании уча-

щихся. Ожидаемый результат: готовит лич-

ность учащегося как высокоинтеллектуаль-

ного, компетентного, сознательного с граж-

данской позицией, способного к самореали-

зации и проявления своих возможностей в 

трудовой и экономической деятельности, как 

гражданина-специалиста профессионально 

ориентированного, самоорганизованного, 

трудолюбивого, уважающего людей труда, 

ценящего труд как общественно значимое 

достояние.  

Представленная модель, основана на 

развивающейся системе воспитательной ра-

боты во взаимосвязи с учебным процессом, 

как в содержательном, так и процессуальном 

компонентах воспитания в зависимости от 

форм алгоритма организации трудового и 

экономического воспитания учащихся. 
Актуальность. Экономические преобразо-

вания, проводимые в Азербайджане, выдвигают 

новые требования к общеобразовательным шко-

лам в алгоритме организации трудового и эконо-

мического воспитания учащихся в инновацион-

ных условиях рынка. 

Научная новизна. Вопрос трудового и 

экономического воспитания рассматривается как 

предмет научного познания, целью которого яв-

ляется разработка алгоритма модели по органи-

зации воспитательной работы в общеобразова-

тельных школах в этом направлении. 
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Практическая значимость. Полученные 

результаты по модели трудового и экономическ-

ого воспитания являются полезным педагогиче-

ским материалом для субъектов учебно-воспита-

тельного процесса в работе с учащимися. 
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AESTHETIC EDUCATION OF PRESCHOOLERS 

Резюме. Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста - это процесс целенаправлен-

ного воздействия на ребенка с целью развить у него способность видеть красоту окружающего мира, 

а также развитие способностей к творчеству, искусству и созиданию. Эстетическое воспитание и 

творческое развитие детей являются важным условием формирования социально активной личности 

в детском возрасте. Основной задачей эстетического воспитания дошкольников является формирова-

ние у них эстетических чувств и восприятия, эстетических идеалов и эстетического вкуса. 

Ключевые слова: дошкольник, эстетическое воспитание, творчество, музыка, семья, природа 

Xülasə. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik tərbiyəsi onlarda məqsədyonlü və sistematik şəkildə ətraf 

aləmdəki gözəllikləri görmək, duymaq, onları dəyərləndirmək və eləcədə gözəllik yaratmaq qabiliyyətlərini 

formalaşdırmaqdır. Uşaqların estetik tərbiyəsi və yaradıcı inkişafı uşaqlıqdan onları şəxsiyyət kimi formalaş-

masına zəmin yaradı 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik tərbiyəsində əsas vəzifə onlarda estetik hiss və qavrayış, estetik 

anlayışlar, estetik zövq və idealları formalaşdırmaqdan ibarətdir. Yalniz bu zaman onlar ətraf gözəllikləri 

duya, qavraya, dəyərləndirə bilər və yaradıcılıqa meylli olarlar. 

Açar sözlər: məktəbəqədər yaşlı uşaq, estetik tərbiyə, yaradıcılıq, musiqi, ailə, təbiət 

Summary. Aesthetic education of preschool children is a process of purposeful influence on a child in 

order to develop his ability to see the beauty of the world around him, as well as the development of abilities 

for creativity, art and creation. Aesthetic education and creative development of children is an important 

condition for the formation of a socially active personality in childhood. The main task of the aesthetic edu-

cation of preschoolers is the formation of their aesthetic feelings and perception, aesthetic ideals and aes-

thetic taste. 

Key words: preschooler, aesthetic education, creation, music, a family, nature 

Воспитание дошкольников - это целе-

направленное и систематическое воздей-

ствие на сознание и поведение детей с целью 

формирования у них нравственных устано-

вок и их подготовки к будущей жизни. Це-

лью таково воздействия является разносто-

роннее развитие и эмоциональное благопо-

лучие детей. Процесс воспитания дошколь-

ников неоднороден. Различаются трудовое, 

физическое, духовно- нравственное, эстети-

ческое, интеллектуальное, экологическое и 

другие виды воспитания. 

Эстетическое воспитание является ор-

ганически необходимым компонентом об-

щей системы воспитания. 

«Эстетическое воспитание детей до-

школьного возраста – это процесс целена-

правленного воздействия на ребенка с целью 



Эстетическое воспитание дошкольников 

 

69 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №4, 2021 

развить у него способность, видеть красоту 

окружающего мира, а также развитие спо-

собностей к творчеству, искусству и созида-

нию. Такое воспитание, как правило начина-

ется с первых лет жизни ребенка» (2 , c. 285). 

Эстетическое воспитание и творческое 

развитие дошкольников являются важней-

шим условием формирования социально ак-

тивной личности в детском возрасте, ее под-

готовки к духовной жизни и труду, обеспе-

чивает интенсивное развитие их воображе-

ния, эмоциональной сферы, логической па-

мяти, речи и мышления. Эстетическое вос-

питание в дошкольном возрасте есть не 

только средство формирования отношения к 

действительности, к красоте в окружающем 

мире, но и одновременно является средством 

умственного, нравственного, физического, 

экологического воспитания. Восприятие и 

чувствование красоты окружающего мира: 

природы, людей, вещей создает у детей осо-

бые эмоционально – психические состояния, 

возбуждает непосредственный интерес к 

жизни, обостряет любознательность, мыш-

ление, память. 

А что же входит в задачу эстетического 

воспитания дошкольников? 

Первая задача эстетического воспита-

ния заключается в развитии эстетических 

чувств, восприятия эстетического сознания у 

дошкольников. Эстетическое чувство - это 

эмоциональное состояние и субъективное 

отношение ребенка к эстетическим явлениям 

в окружающем мире и их осмысление. 

Эстетическое восприятие - это психо-

логическая основа эстетического отношения 

к миру. Формирование эстетического вос-

приятия у детей – развивает у них способно-

сти тонкого различения формы, цвета, музы-

кального слуха, оттенки, тональности звука, 

оценивать красоту и т.д. 

Вторая задача эстетического воспита-

ния дошкольников заключается в формиро-

вании эстетических понятий и суждений. 

Для того, чтобы в полной мере осо-

знать, чувствовать и воспринять красивое в 

искусстве и действительности нужны еще и 

некоторый фонд конкретных знаний, на базе 

которых развиваются у детей понятия и суж-

дения об эстетических ценностей т.е. эстети-

ческий кругозор. «Знание в форме, цвете и 

тени в изобразительном искусстве, знание о 

ритме, гармонии, звуках музыки и пении, 

знания о выразительных средствах художе-

ственного слова позволяют судить о пре-

красном и безобразном» (3, c. 191) 

Третья задача эстетического воспита-

ния дошкольников – это сформирование у 

детей художественно-творческие способно-

сти, развивать у них интересов и склонно-

стей. Родители и педагоги ДОУ должны мак-

симально раскрывать потенциальные воз-

можности и способности детей с младшего 

возраста, в тоже время формировать у них 

эстетических вкусов и идеалов. 

«Воспитание эстетического вкуса 

предполагает развитие у детей изобрази-

тельного отношения к красивому и уродли-

вому» (4, c. 157). Важным моментом в эсте-

тическом воспитании детей дошкольного 

возраста – это формирование у них эстетиче-

ских идеалов. Эстетический идеал дошколь-

ников формируется под влиянием культур-

ного поведения и деятельности окружающих 

людей, (родителей, педагогов), обществен-

ной жизни и искусства. Герои мультфиль-

мов, детских художественных фильмов фор-

мируют у детей нравственный идеал и отно-

шение к жизни и определяют их эстетиче-

ские взгляды. Основная задача взрослых за-

ключается в том, чтобы формировать в со-

знании детей нравственно-эстетический 

идеал. 

Решение всех этих выше перечислен-

ных задач эстетического воспитания до-

школьников направлено на формирование 

эстетического отношения к действительно-

сти, эстетической убежденности детей, кото-

рые эмоционально окрашивает их жизнь, на 

формирование эстетической культуры, кото-

рая является необходимым компонентом 

общей системы воспитания. 

Системный подход в эстетическом вос-

питании дошкольников предполагает систе-

матическое, последовательное и целенаправ-

ленное осуществление всех задач всеми до-

ступными путями, способами и средствами 

для их возраста. 

Взрослые должны знать, что к концу 

второго года у ребенка уже возникают об-
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разы – представления, а после этого про-

стейшие общие понятия. Восприятие посте-

пенно переходит в наблюдение, которое ста-

новится все более целенаправленным про-

цессом. У ребенка формируются способно-

сти различать цвета, формы предметов, ли-

нии, контуры вещей, узнавать и самому вос-

производить простую мелодию. Ребенок от-

дает предпочтение ярким цветам игрушек и 

других предметов и выражает свое эмоцио-

нальное отношение к воспринимаемому. Он 

обращает внимание к эстетической стороне 

предметов из-за любопытства, познаватель-

ного интереса. Только в старшем дошколь-

ном возрасте ребенок воспринимает форму 

вещей в единстве с содержанием. Он стано-

вится сензитивным к воздействию слова, му-

зыки и красок. 

Cистематическое проведение занятий в 

ДОУ (рисование, музыка, пение, ознакомле-

ние с окружающим миром, чтение, развитие 

речи и д.р.) закладывают прочную основу 

дальнейшего эстетического воспитания до-

школьников. 

Эстетическое воспитание есть основа 

доброты, основа нравственности человека, 

говорил один из известных педагогов. 

Основными формами организации эс-

тетического воспитания в ДОУ являются за-

нятия, экскурсии, прогулки, игры, труд, 

праздники, развлечение, природа. Дошколь-

ники с большим удовольствием на занятиях 

занимаются творческими работами художе-

ственной деятельностью под руководством 

педагогов. Педагог при этом помогает 

накоплению детьми опыта в дальнейшей са-

мостоятельной деятельности: рисовании, 

лепке, музыкальном творчестве. 

В деле эстетического воспитания до-

школьников большую роль играют занятие 

развитие речи, чтение по родному языку в 

ДОУ. На этих занятиях педагоги развивая 

речь детей учат их составлять маленькие 

рассказы по картинкам, создавать в вообра-

жении новые образы. Педагоги привлекают 

детей к самостоятельной посильной деятель-

ности и развивают у них эстетический вкус. 

Важным путем эстетического воспитания 

дошкольников является занятия по музыке. 

«Музыка, пение имеют для детей непо-

средственное нравственно – воспитательное 

значение, так как совместным переживанием 

возвышенных, героических, лирических 

чувств объединяют и сплачивают их в ду-

ховном порыве. (3, c. 194) 

Природа – ничем не заменимый источ-

ник прекрасного в мире. Она дает богатей-

ший материал для развитие эстетического 

чувства, воображения, эстетического вкуса, 

культуры поведения и т.д. человеку в любом 

возрасте. 

«А воля, а простор, прекрасные окрест-

ности городка, а эти душистые овраги и ко-

лыхающиеся поля, а розовая весна и золоти-

стая осень разве не были нашими воспитате-

лями? – писал К.Д. Ушинский» (1, c. 205) 

Педагоги ДОУ могут организовать 

прогулки и экскурсии в природу, в музеи или 

к памятникам героев. Важной задачей таких 

походов является продумывание содержания 

экскурсий с учетом возрастных особенно-

стей детей и детского восприятия. Дошколь-

никам важно не только рассказать и показать 

что-либо, но и вызвать у них эстетические 

чувства, формировать эстетического идеала. 

Обязательной формой детской дея-

тельности, способствующей эстетическому 

воспитанию, художественного творчества 

детей дошкольного возраста являются игры. 

Дети дошкольного возраста удовлетво-

ряют свои творческие потребности не только 

в рисовании, лепке, пении, повествовании, 

танцах, они могут выражать свои эмоции и 

впечатлении в разных играх. Театрализован-

ные игры являются одной из форм детской 

деятельности, способствующих эстетиче-

скому воспитанию дошкольников. Творче-

ское воображение детей дошкольного воз-

раста проявляется в том, что они для игр со-

знательно объединяют разные сюжеты: бе-

рут материал из мультфильмов, из сказок 

или из жизни. Они комбинируют свои зна-

ния, воображения от увиденного, услышан-

ного, объединяя их в одно целое. 

В эстетическом воспитании детей осо-

бая роль принадлежит личности педагога, 

его культуре, увлеченности к интересам. 

«Личность педагога, его общая куль-

тура, педагогический такт, богатая образная 
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речь, эстетика манер, одежды, прически мо-

гут стать образцом эстетического поведения 

детей» (4, c. 159) 

Огромную роль в эстетическом воспи-

тании дошкольников играет их семья. 

Именно в семье зарождает и начинает скла-

дываться отношение детей к искусству. Сов-

местное посещение театра, кино, выставок, 

музеев, концертов является одной из самых 

важных форм семейного влияния на форми-

ровании художественных интересов детей и 

на их эстетического воспитания. 
Актуальные темы- воспитание у дошколь-

ников художественного вкуса, формирование у 

них творческих умений, осознание или чувства 

прекрасного. 

Научная новизна темы: 

–выявлены цель и основные задачи эстети-

ческого воспитания дошкольников 

– выявлены культурно-образовательный 

потенциал педагогов ДОУ в художественно эсте-

тическом развитии детей дошкольного возраста 

и указаны формы и методы эстетического воспи-

тания дошкольников. 

Теоретическая и практическая значимость 

темы заключается в том, что теоретически обос-

нованы эстетические ценности ,эстетические 

понятия и суждения и практические методы эсте-

тического воспитания дошкольников. 
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TO RESEARCH THE PROBLEM OF FORMATION OF ARTISTIC CREATIVITY 

OF STUDENTS AT OUTSIDE EVENTS 

Xülasə. Məqalə auditoriyadankənar tədbirlərdə tələbələrin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaş-

dırılması probleminin tədqiqinə həsr edilmişdir. Məqalədə təlim-tərbiyə müəssisələrində təhsil alanların bədii 

yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması ilə bağlı aparılan tədqiqatlara, o cümlədən mövcud dissertasi-

yalara münasibət bildirilmişdir. Göstərilmişdir ki, tədqiqatların heç biri auditoriyadankənar tədbirlərdə tələ-

bələrin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması probleminə həsr edilməmişdir. Bunun üçün haq-

qında danışılan problemin tədqiqinə zəruri ehtiyac olduğu ilə bağlı ümumiləşdirmələr aparılmışdır.  

Açar sözlər: auditoriyadankənar tədbirlər, bədii yaradıcılıq, tələbələrin yaradıcılığı, bədii yaradıcılıq 

qabiliyyətləri, istedadlılıq, talantlılıq, bədii yaradıcılığın tədqiqi, tədqiqat obyektləri 

Резюме. Статья посвящена исследованию проблемы формирования художественного творчест-

ва студентов на внеаудиторных мероприятиях. В ней излагается отношение к формированию худо-

жественного творчества у обучаемых в образовательных учреждениях, в том числе, и в существую-

щих диссертационных исследованиях. Отмечается, что ни одно из исследований, проведѐнных по 

воспитательной работе в образовательных учреждениях, не посвящено проблеме формирования ху-

дожественного творчества студентов во внеаудиторных мероприятиях. В этой связи были сделаны 

обобщения о необходимости изучения названной проблемы. 

Ключевые слова: внеаудиторная деятельность, художественное творчество, творчество 

студентов, навыки художественного творчества, талантливость, исследование художественного 

творчества, объекты исследования 

Summary. The article is devoted to the study of the problem of formation of artistic creativity of 

students in extracurricular activities. The article comments on the research conducted on the formation of 

artistic creativity of students in educational institutions, as well as existing dissertations. It was noted that 

none of the research conducted on educational work in educational institutions is devoted to the problem of 

formation of artistic creativity of students in extracurricular activities. In conclusion, generalizations were 

made about the need to study the problem in question. 

Keywords: extracurricular activities, artistic creativity, students' creativity, artistic abilities, talent, 

ability, research of artistic creativity, research objects 

Ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahat-

larına dair direktiv sənədlərdə auditoriyadankə-

nar tədbirlərdə tələbələrin asudə vaxtlarının sə-

mərəli təşkilinin təkmilləşdirilməsilə bağlı irəli 
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sürülən elmi ideyalar, təkliflər və tövsiyələr bu 

sahədə tədqiqat aparanların qarşısında da ciddi 

vəzifələr qoyur. Bu vəzifələrin müvəffəqiyyətlə 

həlli üçün auditoriyadankənar tədbirlərdə tələ-

bələrin bədii yaradıcılığa cəlb edilməsi, bu pro-

sesdə onların bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin 

formalaşdırılması ilə bağlı elmi tədqiqatların gü-

nün tələblərinə cavab verə biləcək bir tərzdə 

aparılması zəruri hesab olunur. Bunun üçün bu 

günə qədər ölkəmizdə bədii yaradıcılıq problemi 

ilə bağlı həyata keçirilən tədqiqatların vəziyyəti-

nin təhlilinə zəruri ehtiyac duyulur. Ona görə ki, 

yetişən nəslin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin 

formalaşdırılması ilə bağlı aparılan tədqiqatların 

ümumi vəziyyətinin təhlili bu sahədə aparılacaq 

tədqiqatların təkmilləşdirilməsi və modernləşdiril-

məsi işinin səmərəsini artırmış olar. Qeyd etmə-

liyik ki, Azərbaycan Respublikasında bədii ya-

radıcılıq qabiliyyəti problemi ilə ilk tədqiqatlar 

prof. F.B. Sadıqov tərəfindən aparılmışdır. Onun 

“Uşaqlarda bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin for-

malaşdırılması üzrə işin nəzəriyyəsi və praktikası” 

adlı mövzuda təqdim etdiyi doktorluq dissertasi-

yasında əsas məqsəd məktəbəqədər yaşlı uşaqların 

və məktəblilərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin 

formalaşdırılması ilə bağlı iş modeli yaratmaqdan 

ibarət olmuşdur. Müəllif dissertasiyanın birinci 

fəslində uşaq bağçalarının həm kiçik, həm orta, 

həm böyük, həm də məktəbəhazırlıq qruplarında 

uşaqların bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin aşkara 

çıxarılması, inkişaf etdirilərək formalaşdırılması 

ilə bağlı elmi ideyalar irəli sürmüş və bir sıra prak-

tik xarakterli işləri həyata keçirmişdir.  

Dissertasiyanın növbəti fəslində tədqiqatçı 

ibtidai sinif şagirdlərinin bədii yaradıcılıq qabiliy-

yətlərinin aşkara çıxarılaraq formalaşdırılması ilə 

bağlı nəzəri müddəalar irəli sürmüş və bir sıra prak-

tik nümunələri təqdim etmişdir. Sonrakı fəsillərdə 

isə dissertasiya müəllifi V-XI sinif şagirdlərinin 

bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması 

ilə bağlı hazırladığı iş modelini təqdim etmişdir.  

Prof. F.B. Sadıqov “Uşaqlarda bədii yaradı-

cılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması üzrə işin 

nəzəriyyəsi və praktikası” adlı mövzuda apardığı 

tədqiqatların nəticələrini eyniadlı monoqrafiyada 

vermiş və alınan nəticələri demək olar ki, praktika-

ya tətbiq etməyə nail olmuşdur. İstər dissertasiyada, 

istərsə monoqrafiyada müəllif ali məktəb tələbələri-

nin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırıl-

ması işindən bəhs etməmişdir. 

 Müəllifin uşaqların bədii yaradıcılıq qabiliy-

yətlərinin formalaşdırılmasına həsr etdiyi ikinci 

əsəri “Bədii yaradıcılıq dərnəkləri” (1) adlanır. 

Dörd fəsil və ssenarilərdən ibarət həmin kitabda 

“Uşaqların bədii yaradıcılıq qabiliyyətləri ilə bağlı 

aparılan işlərin məzmunu” adlanan birinci paraqra-

fını bədii yaradıcılıq qabiliyyətləri anlayışının ma-

hiyyətinin aydınlaşdırılmasına həsr edilmişdir. 

Digər paraqraflardsa bədii yaradıcılıq dərnəklərinin 

təşkili məsələləri yer alır. II, III, VI, V fəsillərdə isə 

monoqrafiya müəllifi yalnız musiqi dərnəklərinin 

təşkili və bu dərnəklərdə həyata keçirilən işlərin 

ümumu istiqamətlərini şərh edir. Kitabın sonunda 

“El-oba müdrikliyi”, “Xalqın hikmət yaddaşı”, 

“Vətən sevgisi” başlıqları altında verilən ssenarilər 

isə ümumtəhsil məktəblərinin səhnələrində nüma-

yiş etdirilmək üçün nəzərdə tutulan tədbirin ssena-

riləri kimi təqdim olunur. Bütövlükdə götürdükdə 

prof. F.B. Sadıqovun adı çəkilən kitabında ali mək-

təbin auditoriyadankənar tədbirlərində həyata keçi-

rilməsi zəruri sayılan bədii yaradıcılıq dərnəkləri, 

kütləvi tədbirlər və bu kimi məsələlərdən söhbət 

açılmır.  

Ölkəmizdə bədii yaradıcılıq qabiliyyətləri 

problemi ilə bağlı ikinci dissertasiya əsərinin 

müəllifi Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosen-

ti M. Xəlilov hesab olunur. Onun “İbtidai sinif-

lərdə şagirdlərin təsviri sənət üzrə bədii yaradı-

cılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinin nə-

zəri-pedaqoji əsasları” (8) adlı dissertasiyasında 

tədqiqatın əsas obyekti şagirdlərin təsviri sənət 

üzrə bədii yaradıcılıqlarının formalaşdırılması 

üzrə işin təşkilinə yönəldilmişdir. Dissertasiya-

da, əsasən, 2 istiqamət üzrə aparılan tədqiqatla-

rın nəticələri öz əksini tapır. Birinci istiqamət 

üzrə aparılan tədqiqatlar təlim prosesində şa-

girdlərin təsviri incəsənət üzrə bədii yaradıcılıq 

qabiliyyətlərinin formalaşdırılması işlərinə həsr 

edilmiş, ikinci istiqamət üzrə aparılan tədqiqat-

lar isə tədbirlərdə şagirdlərin təsviri incəsənət 

üzrə bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaş-

dırılması işlərinin məzmununa həsr edilmişdir. 

Dissertasiyanın nə fəsillərində, nə paraqrafların-

da, nə nəticə və təkliflərində ali məktəb tələbə-

lərinin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin forma-

laşdırılmasına dair lazımi fikir yürüdülməmiş, 

müvafiq ideya irəli sürülməmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında bədii yaradı-

cılıq qabiliyyətləri ilə bağlı aparılan növbəti təd-

qiqatlardan biri Türkiyə Respublikasının vətən-
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daşı, ölkəmizdə doktorantura təhsili alan Cem 

Soker Əhmədoğlu olmuşdur. Cem Soker “Tür-

kiyə və Azərbaycan folkloru nümunələrindən is-

tifadə etməklə məktəblilərin bədii yaradıcılıq 

qabiliyyətlərinin formalaşdırılması” mövzusun-

da müdafiə etdiyi dissertasiya əsərində Türkiyə 

və Azərbaycan folklor nümunələrinin imkanla-

rından bəhrələnməklə məktəblilərin bədii yara-

dıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması prob-

leminin həllinə nail olmuşdur. Müəllif Azərbay-

canda uşaqların bədii yaradıcılığı ilə əlaqədar 

aparılan tədqiqat əsərlərini təhlil etməklə yanaşı, 

bu sahədə Türkiyə Cümhuriyyətində aparılan 

tədqiqatlara da münasibət bildirmişdir. Təəssüf 

ki, o, Türkiyə və Azərbaycan folkloru nümunə-

lərindən istifadə etməklə öyrənənlərin bədii ya-

radıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması sa-

həsində apardığı tədqiqatlarda tələbələrin bədii 

yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması 

probleminə yer ayırmamışdır. Qeyd etmək la-

zımdır ki, Azərbaycanın Türkiyə Cumhuriyyəti 

ilə ictimai, siyasi, iqtisadi və hərbi əməkdaşlığı-

nın gücləndiyi hazırkı şəraitdə Türkiyə və Azər-

baycan folkloru nümunələrindən istifadə etmək 

gənclərin, o cümlədən tələbələrin bədii yaradıcı-

lıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması, onların 

şəxsiyyətyönlü inkişafının təmin edilməsi baxı-

mından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Q.H. Bayramovun “Ali məktəb tələbələri-

nin voleoloji tərbiyəsi” adlı dissertasiyasında (6) 

tələbələrin elmi dünyagörüşü fəlsəfə, tibb, bio-

logiya, pedaqojika, psixologiya, ekologiya, fizi-

ki tərbiyə və s elmlərin vəhdətindən yaranan 

dünyagörüşü kimi təqdim edilir. Bu elmlərin 

qovşağında tələbələrin elmi dünyagörüşlərinin 

artırılması məqsəd kimi qarşıya qoyulur. Əslin-

də, voleologiya ayrı-ayrı elm sahələrindən götü-

rülən ideyalar əsasında tələbələrin sağlamlığının 

təmin olunması və onların sağlam ruhda tərbiyə 

edilməsi kimi başa düşülür. Ona görə də elmi-

tədqiqat dissertasiya əsərində irəli sürülən elmi 

ideyalar içərisində təhsil alanların sağlam həyat 

tərzinin formalaşdırılması ilə bağlı komponent-

lərinin müəyyənləşdirilməsi ən əsas vəzifələr-

dən biri kimi diqqəti cəlb edir. Düşünmək olardı 

ki, bu komponentlərdən biri kimi təhsilalanların 

və tələbələrin bədii yaradıcılığa istiqamətləndi-

rilməsi, onların yaradıcı qabiliyyətlərinin forma-

laşdırılması nəzərdə tutulacaq. Çünki tələbələrin 

sağlam həyat tərzinin təşkilində onların yaradıcı 

qabiliyyətlərinin formalaşdırılması ən mühüm 

məsələlərdən biri hesab olunur. Bədii yaradıcı-

lıq nümunələrindən yararlanan tələbələrin 

sağlam ruhda tərbiyə edilməsinə heç bir şübhə ola 

bilməz. Təəssüf ki, dissertasiyanın adı çəkilən 

fəslinin “Ali məktəb şəraitində tələbələrin sağ-

lamlığının formalaşdırılması və təmin edilməsi 

yolları” adlanan dördüncü paraqrafında tələbələrin 

bədii yaradıcılığa cəlb edilməsi, yaxud tələbələrin 

bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırıl-

ması yolu ilə onların sağlam ruhda tərbiyə edilmə-

si ilə bağlı elmi ideyalar irəli sürülə bilərdi. Təəs-

süf ki, müəllif belə yanaşmalara yol verməyi ya 

unutmuş, ya da nəzərdən qaçırmışdır.  

R.M. Mahmudovanın “Ali məktəblərdə tələ-

bə müstəqil işinin imkanları və yolları” (11) adlı 

dissertasiyasının ikinci fəslində auditoriyadankənar 

tədbirlərdə tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili yol-

larından bəhs edilir. Əslində tələbələrin müstəqil 

fəaliyyətə cəlb edilməsi ölkəmizdə həyata keçirilən 

təhsil islahatlarına dair dövlət direktivlərinin əsasla-

rından biri hesab olunur. Bu baxımdan dissertasiya-

da tələbələrin müstəqil fəaliyyətə cəlb olunması za-

manı onların intelektual qabiliyyətlərinin inkişaf et-

dirilməsi ilə bağlı yanaşmalar yaxşı təsir bağışlayır. 

Lakin burada tələbələrin yaradıcı qabiliy-yətlərinin 

nəzərə alınmaması ilə razılaşmaq olmaz. Çünki tə-

ləbələrin auditoriyadankənar tədbirlərə cəlb olun-

maları, eləcə də yaradıcı fəaliyyətə istiqamətləndi-

rilmələri onların müstəqil fəaliyyətləri şəraitində 

həyata keçirdikləri işlərin məzmunu kimi dəyərlən-

dirilməlidir. Müəllif bunları diqqətdən kənarda sax-

lamışdır. 

Eyni sözləri L.H. Əsədovanın “Ali mək-

təblərin bakalavr pilləsində tələbələrin müstəqil 

işinin sistemi” (5) və N. Zeynalovanın “Pedaqo-

ji-psixoloji fənlərin tədrisi prosesində tələbələ-

rin müstəqil işinin təşkili” adlı dissertasiyaları 

haqqında da demək olar. L.H. Əsədovanın dis-

sertasiyasında “Ali məktəblərin bakalavr pillə-

sində tələbələrin müstəqil işinin sistemi” geniş 

şəkildə şərh olunsa da, bu sistemə tələbələrin 

bədii yaradıcılığa istiqamətləndirilməsi ilə bağlı 

görülən işlərin daxil edilməməsi həmin sistemin 

yarımçıq olduğunu sübut edir. Çünki auditoriya-

dankənar tədbirlərdə tələbələrin bədii yaradıcılı-

ğa cəlb olunması işində onların yaradıcı qabiliy-

yətlərinin formalaşdırılması əsas vəzifələrdən 

hesab olunur. Dissertasiyada auditoriyadankənar 

tədbirlərdə tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyə-
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tinə cəlb olunması və bu zaman onların ingilis 

dilində mahnı oxumaları, xor unisonu vasitəsilə 

Azərbaycan mahnılarını ingilis dilində səslən-

dirmələri onların bədii zövqləri ilə yanaşı, bədii 

yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasına 

da təsir göstərmiş olardı. Təəssüf ki, dissertasi-

yada belə yanaşmalara rast gəlmək mümkün 

deyil. N. Zeynalova adı çəkilən dissertasiyasın-

da həm pedaqoji fənlərin, həm də psixoloji fən-

lərin tədrisi prosesində tələbələrin müstəqil işlə-

rinin təşkili problemini işləyərkən mühazirə və 

seminarların auditoriyadankənar tədbirlərlə əla-

qələndirilməsi prosesində tələbələrin yaradıcı 

qabiliyyətlərinin formalaşması probleminə yer 

ayırsa idi, dissertasiyanın sanbalı artar və disser-

tabelilik səviyyəsi yüksəlmiş olardı. Təəssüf ki, 

N. Zeynalova bunları nəzərə almamışdır.  

Son illərdə müdafiə olunan bir neçə elmi-

tədqiqat dissertasiya əsərlərində auditoriyadan-

kənar tədbirlərdə tələbələrin bədii yaradıcılığa 

istiqamətləndirilməsi ilə bağlı elmi ideyaların 

yer almasını yaxşı hal kimi qeyd etmək lazım-

dır. Belə ki, A. Həsənov pedaqoji ali təhsil mü-

əssisələrində gənc müəllimlərin peşə mədəniy-

yətinin formalaşması probleminə dair maraqlı 

dissertasiya əsəri müdafiə etmişdir. “Ali peda-

qoji təhsil müəssisələrində gələcək müəllimlərin 

peşə mədəniyyətinin formalaşdırılması üzrə işin 

sistemi” (9) adlı dissertasiya əsərində müəllif 

istər təlim prosesində, istərsə də auditoriyadan-

kənar tədbirlərdə gənc müəllimlərin peşə mədə-

niyyətinin formalaşdırılması ilə bağlı maraqlı fi-

kirlər irəli sürür. Müəllif haqlı olaraq ali peda-

qoji təhsil müəssisələrində gələcək müəllimlərin 

peşə mədəniyyətinin formalaşdırılmasını ən zə-

ruri məsələlərdən hesab edərək bu problemin 

həlli üzrə işin sistemini yaratmaqla yeniliyə 

imza atmışdır. Dissertasiyanın ayrı-ayrı paraq-

raflarında tələbələrin mümkün vasitələrdən isti-

fadə etməklə auditoriya və auditoriyadankənar 

təlim-tərbiyə işlərinin nümunəvi təşkilindən 

bəhs etsə də, bu işlərin təşkilində gələcək müəl-

limlərin peşə mədəniyyətinin formalaşmasına 

xidmət edən mədəni-kütləvi tədbirlərin, bədii-

yaradıcılıq gecələrinin, dram kollektivlərinin, 

xalq teatrlarının, təsviri sənət muzeylərinin 

təşkil edilməsi, yaradılması zamanı tələbələrin 

yaradıcı vərdişlərə yiyələndirmələri, müvafiq 

bacarıqlar qazanmaları, xüsusi qabiliyyətlər əldə 

etmələri ilə bağlı iş sistemi haqqında söhbət 

açmır. Dissertasiyanın ayrı-ayrı paraqraflarında 

auditoriyadankənar tədbirlərin təşkilini məqsə-

dəuyğun sayan dissertasiya müəllifi bu barədə 

səthi tövsiyələr verməklə kifayətlənir. O, 

mümkün vasitələrdən istifadə etməklə auditori-

yadankənar təlim-tərbiyə prosesində gənc müəl-

limlərin-tələbələrin bədii yaradıcılıq qabiliyyət-

lərinin formalaşması ilə bağlı olan işlərin həyata 

keçirilməsini zəruri hesab etsə də, bu işlərin 

məqsədyönlü şəkildə təşkilinə dair paraqraflarda 

məlumat vermir. Ali məktəblərdə təşkil olunan 

auditoriyadankənar tədbirlərin tələbələrin hərtə-

rəfli inkişafına, beynəlmiləl tərbiyəsinə, xüsusi-

lə onlarda tolerantlığın formalaşmasına həsr edi-

lən tədqiqat əsərlərini də təqdir etmək lazım 

gəlir. Çünki belə tədqiqatlar ölkəmizdə yaşayan 

çoxsaylı xalqlara ehtiram göstərmək, məhəbbət 

bəsləmək kimi əxlaqi keyfiyyətlərin yüksəldil-

məsinə öz müsbət təsirini göstərmiş olur. Belə 

elmi tədqiqat dissertasiya əsərlərindən birinin 

müəllifi İ.B. Əmirəliyeva “Ali məktəb tələbələ-

rində tolerantlığın formalaşması” (4) adlı disser-

tasiya əsərində paraqrafın birini sırf auditoriya-

dankənar tədbirlərin təşkilinə həsr etmişdir. Dis-

sertasiyanın “Auditoriyadankənar tədbirlər pro-

sesində tələbələrdə tolerantlığın formalaşdırıl-

ması” (4) adlanan paraqrafında müəllif ali mək-

təbdə auditoriyadankənar işin bir sıra formaları-

na müraciət etmiş, söhbətlərin, müzakirələrin, 

diskussiyaların, disbutların, görüşlərin, axşamla-

rın, tematik axşamların, ədəbi-bədii gecələrin, 

teatr tamaşalarının, sərgilərə baxışların, müsabi-

qələrin, şən və hazırcavablar klubunun çıxışları-

nı təşkili haqqında ümumi fikirlər irəli sürsə də, 

belə auditoriyadankənar tədbirləri təşkil edərkən 

bədii yaradıcılıq kollektivlərindən istifadə edil-

məsinin elmi-pedaqoji əsaslarından bəhs etmə-

mişdir. Müəllif bu paraqrafda tarixi günlərə – 

Respublika gününə, Müstəqillik gününə, ümum-

illi lider Heydər Əliyevin ildönümünə, Ordu gü-

nünə, Novruz bayramına, Yeni ilə, həmçinin 

Qara yanvara və azərbaycanlıların soyqırımı gü-

nünə həsr olunmuş tədbirlərin hazırlanmasını 

zəruri hesab etdiyi halda, belə tədbirlərin təşkili 

işində tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətindən 

əsla bəhs etmir. Unutmaq olmaz ki, ali məktəblərin 

auditoriyadankənar tədbirlərində tələbələrdə tole-

rantlığın formalaşdırılmasına xidmət edən və bu sa-

hədə onlara ciddi təsir göstərən tədbirlər içərisində 

xalq teatrlarının, haxışdaların, yallıların, xorların, 
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xalq çalğı alətləri ansambllarının, vokal qruplarının, 

instrumental ifaçılıq sənətinin, aşıqlar heyətinin ya-

radılması, onların ifasında ayrı-ayrı xalqlara 

məxsus bədii yaradıclıq nümunələrinin təqdim edil-

məsi əgər bir tərəfdən tələbələrin bədii yaradıcılıq 

qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasına köməklik 

göstərirsə, digər tərəfdən onların tolerantlığa ehti-

ram bəsləmələrinə, hörmətlə yanaşmalarına öz 

müsbət təsirini göstərmiş olur.  

Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, ölkə-

mizdə istər müstəqillik dövrünə qədər, istər 

müstəqillik dövründən sonrakı illərdə həm təhsil 

alanların bədii yardıcılıq qabiliyyətləri problemi 

ilə bağlı aparılan tədqiqatlarda, həm də ali mək-

təblərin auditoriyadankənar tədbirləri problemi-

nə həsr edilən tədqiqat əsərlərində ali pedaqoji 

təmayüllü məktəblərin bakalavr pilləsində təhsil 

alan tələbələrin bədii yaradıcılıq qabiliyyətləri-

nin formalaşdırılması sahəsində heç bir ciddi 

tədqiqatlar aparılmamışdır.  

Bütün bunları nəzərə alaraq ali pedaqoji 

təhsil müəssisələrində gələcək müəllimlərə yeti-

şən nəslin nümayəndələrinin bədii yaradıcılığa 

istiqamətləndirilməsi, onların bədii yaradıcılıq 

qabiliyyətlərinin formalaşdırılması ilə bağlı bi-

liklərin verilməsi, ən zəruri bacarıq və vərdişlərin 

məqsədyönlü şəkildə aşılanması zəruri sayılır.  
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə auditori-

yadankənar tədbirlərdə tələbələrin bədii yaradıcılıq 

qabiliyyətlərinin formalaşdırılması probleminin təd-

qiqinə dair bir sıra faydalı elmi yanaşmalar, elmi 

müqayisələr və ümumiləşdirmələr yer alır. Bunlar 

məqalənin elmi yenilikləri kimi dəyərləndirilə bilər.  

Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. 
Məqalədən ali məktəb rəhbərləri, ali məktəblərin au-

ditoriyadankənar tədbirlərinə rəhbərlik edənlər və bu 

sahədə tədqiqat aparanlar faydalana bilərlər.  

Nəticə etibarilə deyəbilərik ki, auditoriyadan-

kənar tədbirlərdə tələbələrin bədii yaradıcılıq qabi-

liyyətlərinin formalaşdırılması probleminin tədqiqi-

nə dair irəli sürülən elmi ideyalar, müddəalar, təklif 

və tövsiyələr bu sahədə faydalı tədqiqatların aparıl-

masına öz töhfəsini verəcəkdir.  
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PEDAGOGICAL COOPERATION IN OUT-OF-AUDIT EVENTS 

Xülasə. Pedaqoji təfəkkür şəraitində “pedaqoji əməkdaşlıq” özünəməxsus rol oynayır. Pedaqoji əmək-

daşlıqda müəllimin pedaqoji üslubunun, pedaqoji texnikanın, pedaqoji mərifətinin istiqamətləri, amilləri, 

şərtləri, pedaqoji mədəniyyəti özünün ifadəsini tapır. 

Məqalədə auditoriyadankənar tədbirlər zamanı pedaqoji əməkdaşlıq məsələlərindən danışılır. 

Açar sözlər: auditoriyadankənar tədbirlər, əməkdaşlıq, pedaqoji əməkdaşlıq, boş vaxt, asudə vaxt,  

müəllim-tələbə əməkdaşlığı 

Резюме. В условиях педагогического мышления помыслы передовой педагогической общест-

венности находят свое воплощение в реализации идей «педагогики сотрудничества», в которых отра-

жены и сконцентрированы новые направления и факторы и педагогического стиля, и педагогического 

такта, и педагогической техники педагога. 

В статье рассматриваются вопросы педагогического сотрудничества во внеучебной деятель-

ности. 

Ключевые слова: внеаудиторные мероприятия, сотрудничество, сотрудничество, 

педагогическое сотрудничество, свободное время, досуг, сотрудничество учителя и студентa 

Summary. In the conditions of pedagogical thinking, the thoughts of the advanced pedagogical 

community are embodied in the implementation of the ideas of "pedagogy of cooperation", which reflect and 

concentrate new directions and factors of both the pedagogical style, pedagogical tact, and pedagogical 

technique of the teacher. 

The article discusses the issues of pedagogical cooperation in extracurricular activities. 

Keywords:  extracurricular activities, cooperation, pedagogical collaboration, free time,  leisure,  

teacher and student ratio 

Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində şəxsiy-

yətin fəallığı, işgüzarlığı, yaradıcı müstəqilliyi  

özünəməxsus yer tutur. Ali təhsil sisteminin de-

mokratikləşdirilməsi ilə bağlı olan islahatlar 

tələbə gənclərin nəinki təhsil sahəsində, eyni za-

manda ictimai həyatda fəallığının artırılmasını 

tələb edir. Səmərəli nəticələrə nail olmaq üçün 

müəllim və tələbələrin əməkdaşlığının təmin 

olunması, müəllim-tələbə münasibətlərinin düz-

gün qurulması son dərəcə vacibdir. Bu sahədə 

auditoritadankənar tədbirlər özünəməxsus rol 

oynayır. 

Mövcud fəlsəfi, psixoloji, pedaqoji və so-

sioloji ədəbiyyatın təhlilindən görünür ki, asudə 
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vaxtın səmərəli təşkilinin vacibliyinə hələ qədim 

zamanlardan (Platon, Aristotel, C. Lokk və b.) 

diqqət yetirilmiş, şəxsiyyətin təşəkkül tapıb for-

malaşmasında asudə vaxtın çox böyük imkanla-

ra malik olduğu göstərilmişdir.  K.D. Uşinski 

asudə vaxtı insanın həyat fəaliyyətində zəruri 

komponent hesab edirdi. 

Auditoriyadankənar tədbirlər tələbələrin 

boş vaxtlarında, asudə vaxtlarında həyata keçi-

rildiyindən boş vaxt və asudə vaxt anlayışlarına 

aydınlıq gətirilməsi zərurətə çevrilir.  Bu anla-

yışlar arasında yaxınlıq olsa da xeyli fərqli cə-

hətləri vardır. 

Mənbələrdə göstərildiyi kimi, “Asu-

də odur bir insanın istirahət etmək və ondan sa-

dəcə iş olmayan işlərdə faydalanmaq vaxtı, fər-

din bəyəndiyi və sevdiyi hər şeyi etmək vaxtıdır. 

Boşluq termini, insana heç bir iş görmədən və ya 

iş görmədən, yəni bəzi öhdəliklər xaricində oldu-

ğunu göstərmək üçün istifadə edilən bir sifətdir. 

İstirahət, işləyən və ya təhsil alan insan üçün va-

cib olan fiziki və ya intellektual ətalət vəziyyəti 

kimi tanınır” (1). 

Bizim qənaətimizcə, asudə vaxt özünü ifa-

də etməkdən ötrü boş vaxtını fəal istirahətə və 

tələbə şəxsiyyətinin inkişafına yönəltməkdir. 

Bəzən ali təhsil müəssisələrində auditori-

yadankənar tədbirlərin təşkilinə fikir verilmir. 

Bu, gənclərin asudə vaxtlarının şən, mənalı və 

məzmunlu keçirilməsinə müəyyən əngəllər 

yaradır. Nəticədə tələbələr öz asudə vaxtlarını 

kənarlarda keçirirlər. İnstitut və universitetlərin 

pedaqoji kollektivlərinin auditoriyadankənar 

tədbirlərə diqqət yetirməməsi bir sıra mənfi hal-

lara yol açır: tələbələrdə passiv vətəndaşlıq 

mövqeyi formalaşır. Onlarda ali təhsil müəssisə-

sinin və cəmiyyətin ictimai həyatına maraq aza-

lır və s. Beləliklə,  humanist və ümumbəşəri 

ideallar deformasiyaya uğrayır ki. Bu da gənclə-

rin mənəvi və peşə səviyyəsində  öz əksini tapır. 

Ümumtəhsil məktəblərində sinifdənxaric 

tədbirlərdə olduğu kimi,  institut və universitet-

lərdə də auditoriyadankənar tədbirlərin söhbət 

və mühazirələr, müzakirə, tematik axşamlar, 

disput, müsabiqə, sual-cavab axşamları, məşhur 

adamlarla, alimlərlə, incəsənət nümayəndələri 

ilə görüşlər, yarış, tələbə konfransı, dəyirmi 

masa ətrafında görüşlər və s. formalarına müra-

ciət edilir. Bu zaman pedaqoji əməkdaşlıq öncül 

yer tutur. Müəllim və tələbə arasında razılaşma, 

bir-birini anlama, bir-birinə diqqət olmazsa, 

tədbirlər də sönük və maraqsız olar. 

Prof. A.N. Abbasov orta ixtisas məktəbləri 

üçün yazdığı “Pedaqogika” dərsliyində sinifdən-

xaric işə  belə tərif vermişdir: “Sinifdənxaric iş 

dedikdə, təlimdənkənar vaxtlarda pedaqoji kol-

lektiv üzvlərinin (sinif rəhbərləri, fənn müəllim-

ləri, kitabxanaçı, şagird təşkilatları, məktəb icti-

mai təşkilatları, valideyn komitəsi, məktəb həki-

mi və b.) və məktəb rəhbərlərinin, bir sıra hal-

larda ailə və ictimaiyyət nümayəndələrinin və b. 

yaxından köməyilə müxtəlif təşkilatı formalarda 

aparılan təlim-tərbiyəvi tədbirlər” (2) nəzərdə 

tutulur. 

Auditoriyadankənar tədbirlərə necə tərif 

vermək olar? Yuxarıdakı tərifdən faydalanmağa 

çalışaq: Auditoriyadankənar tədbir dedikdə, 

təlimdənkənar vaxtlarda ali təhsil müəssisələri-

nin pedaqoji kollektiv üzvlərinin yaxından kö-

məyilə müxtəlif təşkilatı formalarda aparılan 

təlim-tərbiyəvi iş başa düşülməlidir. 

İctimai inkişafın müasir mərhələsi öz ma-

hiyyəti etibarı ilə “kütləvi əməkdaşlıq mərhələsi” 

(D. Tapskott) kimi səciyyələnir və aktual sosio-

mədəni vəziyyətdə subyektin həyatında obyektiv 

mürəkkəblik və çoxplanlılıq yaradır, qarşılıqlı 

münasibətlərin müxtəlif səviyyələrində onu  

“əməkdaş olmaq” zərurəti qarşısında qoyur. 

Təhsil sahəsində şəxsiyyətin yiyələnməli 

olduğu zəruri səriştələr arasında aşağıdakılar 

qeyd oluna bilər:  tələbələr   arasında əməkdaşlı-

ğı təşkil etmək bacarığı; həmkarları ilə qarşılıqlı 

əlaqə qurmaq,  kollektivdə fəaliyyət göstərə bil-

mək qabiliyyəti və s. 

Yuxarıda deyilənlər istər nəzəriyyə səviy-

yəsində, istərsə də  müəllimlərin praktik fəaliy-

yəti səviyyəsində əməkdaşlıq fenomeninə yeni-

dən baxılmasını nəzərdə tutur. 

Pedaqoji ədəbiyyatla tanışlıqdan görünür 

ki, bəzi müəllimlərdə əməkdaşlıq motivasiyası 

müəyyən qədər aşağı düşmüşdür. Onlarda öz 

işlərini yalnız fərdi pedaqoji fəaliyyət və fərdi 

yaradıcılıq kimi qəbul etmək meyli mövcuddur.  

Bu isə, təbii ki, yolverilməzdir. 

Son zamanlar əməkdaşlıq problemi müx-

təlif kontekstlərdə  çoxmənalı pedaqoji fenomen 

kimi diqqət mərkəzinə gətirilir. Diqqət yetirək: 

1. Əməkdaşlıqdan  təhsilalanların təlimi-

nin  şəxsiyyətyönlü texnologiyası kimi istifadə 
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olunur (N.N. Filyarovskaya, 2004; S.L. Boyar-

intseva, 2007); 

2. Yeniyetmələrin əməkdaşlıq bacarıqları-

nın formalaşdırılması (M.Y. Zaytseva, 2006); 

3. Təhsilalanların işbirliyinə hazırlanması 

(E.S. Lutoşliyeva, 2007); 

4. Təhsilalanların arasında təhsil əmək-

daşlıq mədəniyyətini inkişaf etdirmək (D.B. 

Əzizova, 2008); 

5. Müasir məktəbdə əməkdaşlıq peda-qo-

gikasının konseptual fikirlərinin və vasitələrinin 

həyata keçirilməsi (H.A. Kopılova, 2007; Ç.N. 

Safiullina, 2009). 

Haqqında danışılan tədqiqatlarda müasir  

məktəbin tədris prosesində əməkdaşlıq potensia-

lından istifadə imkanlarının öyrənilir. 

Elmi mənbələrin bu və ya digər dərəcədə 

əməkdaşlığın nəzəri və praktik tərəflərinin üzə 

çıxarması, eləcə də universitetdəki qarşılıqlı fəa-

liyyət praktikasının təhlili bizə imkan verir de-

yək ki, təhsil məkanında əməkdaşlıq problemi 

son dərəcə önəmli bir məsələdir.  Müəllim və tə-

ləbələr bir araya gəlməli, əməkdaşlıq şəraitində 

fəaliyyət göstərməlidirlər. 

Tələbə müəllimin hörmətini saxlamalı, 

nüfuzunu gözləməli,  müəllimi özünün məslə-

hətçisi, hamisi, bilik mənbəyi kimi görməli və 

qiymətləndirməli, ona inanmalı, etibar etməli, 

ondan öyrənməli, daim irəli getməlidir. 

Müəllim də öz növbəsində əməkdaşlıq şə-

raitində tələbəni özünün yaxın dostu kimi qəbul 

etməli, biliyini, bacarığını ondan əsirgəməməli, 

tələbələrlə münasibətdə səmimi olmalı, ədalətli, 

nəzakətli, mərifətli, mehriban, qayğıkeş, həssas, 

humanist olmalıdır. 

Müəllim tələbələrə münasibətdə ədalətsiz, 

intolerant, laqeyd ola bilməz. Bu, müəllim-tələ-

bə münasibətlərini çətinləşdirə, müəllim-tələbə 

əməkdaşlığını qeyri-mümkün edər. 

Belə bir vacib məqam da diqqət mərkəzin-

də dayanmalıdır ki, "Əməkdaşlıq və dialoq sə-

viyyəsində" qarşılıqlı əlaqə xüsusi əhəmiyyət 

daşıyır, çünki müasir sosial-mədəni həyatda 

tələbələr, gələcəyin mütəxəssisləri cəmiyyətin 

həqiqi dəyərlərinin yeni bir mədəni sintezini tə-

min edəcəklər. 

Tələbələrinin əməkdaşlıq mədəniyyətini 

şəxsiyyətin ümumi mədəniyyətinin tərkib his-

səsi kimi nəzərdən keçirilə bilər.  Əməkdaşlıq 

mədəniyyəti - digər insanlarla səmərəli münasi-

bətlərə daxilolma qabiliyyətini təyin edən şəx-

siyyət xüsusiyyətlərinin sintezidir. 

Əməkdaşlıq mədəniyyətində aşağıdakılar 

vacibdir: 

-şəxsiyyətlərarası münasibətlərə inamın 

təzahürü; 

-birgə fəaliyyət subyektləri ilə bir birlik 

yaratmaq bacarığı; 

-yeni (qeyri-adi) fikirlər yaratmaq, sərbəst 

şəkildə onları ifadə etmək və həyata keçirmək 

bacarığı; 

-ziddiyyətlərin konstruktiv həllinə fərdin 

yönəlməsi və s. 

Pedaqoji əməkdaşlıqla bağlı maarifləndir-

mə işlərinin aparılmasında auditoriyadankənar 

tədbirlər özünəməxsus rol oynayır. Müəllimlərlə 

“Pedaqoji mədəniyyət”, “Pedaqoji əməkdaşlıq”, 

“Müəllim-tələbə münasibətləri”m və s. mövzu-

larda seminarlar; tələbələrlə  “İdeal müəllim”, 

“Ciddi, tələbkar, humanist və xeyirxah müəllim”,  

“Usta  müəllim”,  “Əsl və s mövzularda söhbətlər 

və müzakirələr təşkil etmək mümkündür. Semi-

nar, söhbət və müzakirələrdə müəllim-tələbə 

əməkdaşlığı zamanı özünü büruzə verən müsbət 

və qüsurlu cəhətlər bəlli olar və onların aradan 

qaldırılması, həlli yolları barədə düşünürlər. 

Tələbələrlə sorğulardan nümunələr: 

Zakir M. –  Pedaqoji mədəniyyət hər hansı 

bir xalqın mənəvi həyatın mühüm fenomeni 

olaraq nəzərdən keçirilməlidir. Hər bir müəllim 

pedaqoji mədəniyyətə yiyələnməlidir. Belə olan 

təqdirdə müəllim-tələbə əməkdaşı uğurlu olar. 

Nazilə N. – Müəllim davranış qaydalarına 

sahib olmalıdır. 

Müəllimlərlə söhbətlərdən: 

Müəllim Nazim G.P. - 2014-cü il noyabrın 

6-da Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi-

nin Kollegiyasında “Müəllimlərin etik davranış 

Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Hər bir pedaqoji 

peşə sahibi, hər bir müəllim  özünü həmin etik 

qaydalara uyğun aparmalıdır. Həmin qaydalar 

daxilində hərəkət etmirsə, təhsilalanlara münasi-

bətdə qeyri-etik davranış və rəftar tərzində olar-

sa, müəllimlik hüququndan məhrum edilməlidir. 

Müəllim Sakit H.L. - “Müəllimlərin etik 

davranış Qaydaları”nda “Münasibətlər” (4) adla-

nan xüsusi bənd var. Həmin bənddə göstə-rilir: 

4.1. Təhsilalanlarla münasibət 
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4.1.1. Müəllim təhsilalanlarla münasibətdə 

qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ünsiyyət tərzi 

seçməlidir. 

4.1.2. Müəllim özünə və təhsilalanlara 

qarşı tələbkar olmalı, bu tələbkarlıq əsaslı və 

müsbət xarakter daşımalıdır. 

4.1.3. Müəllim təmkinli davranmalı və hər 

bir vəziyyətdə özünü ələ almağı bacarmalıdır. 

4.1.4. Müəllim təhsilalanlarda müsbət 

keyfiyyətlərin formalaşmasına və inkişafına 

təkan verəcək müasir təlim texnologiyalarından 

və strategiyalarından istifadə etməlidir. 

4.1.5. Müəllim hər bir təhsilalanın sağlam-

lığını və rifahını düşünərək, onları zərərli 

vərdişlərdən çəkindirməlidir. 

4.1.6. Müəllim təhsilalanların fəaliyyəti, 

nailiyyətləri, bilik, bacarıq və səriştələrinin qiy-

mətləndirilməsində obyektiv və qərəzsiz olmalı, 

təhsilalanlarda özünə inam hissini möhkəmlən-

dirməli, motivasiyanı yüksəltməlidir. Təhsil-

alanlara verilən qiymətin qərəzli şəkildə azaldıl-

masına və ya əsassız olaraq artırılmasına yol 

verməməlidir. 

4.1.7. Müəllim təhsilalanlara qarşı xeyirxah 

və ədalətli olmalı, onlara qarşı haqsızlığa yol 

verdikdə səhvini etiraf etməyi bacarmalı, onun 

nəticələrini aradan qaldırmağa çalışmalıdır. 

4.1.8. Müəllim hər zaman nitqinə fikir 

verməli, nitqində kobud və təhqiredici sözlər 

işlətməməlidir. 

4.1.9. Müəllim təhsilalanlara qarşı fiziki 

zor işlətməməli, onların şərəf və ləyaqətini al-

çaldan hərəkətlərə (və ya hərəkətsizliyə) yol 

verməməlidir. 

4.1.10. Müəllim təhsilalanlar tərəfindən 

ona verilən şəxsi məlumatların məxfiliyini qoru-

malıdır. 

4.1.11. Müəllim öz vəzifə səlahiyyətlərin-

dən sui-istifadəyə yol verməməlidir. 

4.1.12. Müəllim peşə fəaliyyətini yerinə ye-

tirmək müqabilində təhsilalanlardan hər hansı 

maddi və qeyri-maddi nemətlər tələb etməməlidir. 

Haqqında danışılanlar ciddi şəkildə gözlə-

nilsə, müəllim-tələbə əməkdaşlığına nail olunar. 
Problemin aktuallığı. Müəllim-tələbə əmək-

daşlığı som dərəcə önəmli və aktual bir məsələdir. 

Bu problemin auditoriyadankənar tədbirlərdə nəzər-

dən keçirilməsi diqqətəlayiqdir. 

Problemin yeniliyi. Auditoriyadankənar 

tədbirlərin təşkili zamanı pedaqoji əməkdaşlıq diqqət 

mərkəzinə gətirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılardan ötrü faydalı olacaqdır. 
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ИЗМЕРЕНИЕ, ОЦЕНИВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯМИ УЧАЩИХСЯ 
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MEASUREMENT, EVALUATION AND MANAGEMENT OF STUDENT 

ACHIEVEMENTS 

Xülasə. Tədris prosesini aktiv şəkildə həyata keçirmək, şagirdlərin fəallığına nail olmaq, onların dü-

şünmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək, yaradıcılığa həvəsləndirmək, fənnin öyrənilməsi əhəmiyyətini dərk 

etdirmək, biliklərin mənimsənilməsinə və onların praktik olaraq tətbiq edilməsinə maraq yaratmaq hər bir 

müəllimin əsas məqsədidir. Sadalanan məqsədləri həyata keçirməyi qarşıya qoyan hər hansı bir müəllim şa-

girdləri fəal təlimə cəlb edə bilən metod, forma, texnika və üsullarla yaxından tanış olmalı, iş prosesində qar-

şıya çıxan çətinlik və çatışmazlıqları aradan qaldırmaq yollarını bilməli, habelə tətbiq olunan metodların əhə-

miyyətini başa düşməlidir.  

Açar sözlər: şagird, nailiyyət, ölçmə, qiymətləndirmə, nəticə, idarəedilmə, tətbiq, bilik, bacarıq, qabiliyyət. 

 Резюме. Основная цель каждого учителя - активно реализовывать учебный процесс, добивать-

ся активности учеников, развивать их мыслительные способности, поощрять творчество, понимать 

важность изучения предмета, вызывать интерес к получению знаний и их практическое применение. 

Любой учитель, стремящийся к достижению этих целей, должен быть знаком с методами, формами, 

техниками и приемами, которые могут вовлечь учащихся в активное обучение, знать, как преодоле-

вать трудности и недостатки в рабочем процессе, и понимать важность используемых методов. 

Ключевые слова: ученик, достижение, измерение, оценивание, результат, управление, 

применение, знания, умение, способность 

Summary. The main goal of every teacher is to actively implement the teaching process, to achieve 

the activity of students, to develop their thinking skills, to encourage creativity, to understand the importance 

of learning the subject, to create interest in the acquisition of knowledge and their practical application. Any 

teacher who aims to achieve these goals must be familiar with the methods, forms, techniques and techniques 

that can engage students in active learning, know how to overcome difficulties and shortcomings in the work 

process, and understand the importance of the methods used. 

Keywords: student, achievement, measurement, evaluation, result, management, application, 

knowledge, skill, ability. 

Qiymətləndirmə təhsil prosesinin tərkib 

hissəsidir. Təhsil yarandığı gündən şagirdin bi-

likləri qiymətləndirildiyindən, onun yaranma 

tarixi də eyni qədimliyə gedib çıxır. Tədqiqatlar 

göstərir ki, ilk qiymətləndirmə Çində tətbiq 

olunmuşdur. 587-ci ildən bu ölkədə keçirilməyə 
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başlanmış qiymətləndirmə "çin imperiya imta-

hanları" adı ilə tanınırdı.  

Bütün dünyada təhsil inkişaf etdikcə, 

şagird nailiyyətlərini qiymətləndirmək üçün 

müxtəlif üsullar, vasitələr, formalar müəyyən-

ləşdirilirdi. Əksər Avropa ölkələrində ilk vaxtlar 

imtahanlar şifahi götürülürdü. Şagirdlər qoyulan 

suallara latın dilində cavab verirdilər və müəl-

lim bu cavabları qiymətləndirirdi. İlk yazılı im-

tahanların tarixi isə 1792-ci ildə Kembric Uni-

versitetindən başlanır. 

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq təhsil 

sahəsində inkişaf meylləri gücləndi. Buna görə 

də şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi ilə 

bağlı yeni ideyaların meydana çıxarması zərurə-

ti yaranırdı. Həmin dövrdə ABŞ- da "mütərəqqi 

təhsil ideyası" yarandı və tədricən digər ölkələrə 

də yayıldı.  

"Mütərəqqi təhsil ideyası"nın əsas mahiy-

yəti ondan ibarət idi ki, təhsil elmi biliklərin 

yox, sənaye və texnologiyanın inkişaf istiqamət-

lərinə uyğun gələn həyati bacarıqların formalaş-

masına yönəldilirdi. Təhsilin məzmununa bu cür 

yeni baxışlar tədricən qiymətləndirməyə yana-

şmanı da dəyişdi. Artıq qiymətləndirmə daha 

çox biliklərin tətbiqinə və həyatla əlaqələndiril-

məsinə əsaslanırdı.  

Rusiyanın təhsil tarixində, XVIII əsrin əv-

vəllərindən etibarən digər Avropa ölkələrində 

olduğu kimi, 3 səviyyəli qiymətləndirmə sistemi 

mövcud olmuşdur. Bu sistemə görə şagirdlərin 

nailiyyətləri yüksək, orta və aşağı səviyyələr ol-

maqla müəyyən edilmişdi. Sonralar sözlə ifadə 

olunan qiymətləndirmə nəticələri qısa olaraq rə-

qəmlə ifadə olunmağa başlandı. Müxtəlif vaxt-

larda Rusiyada 3, 5, 8, 10, 12 ballıq qiymətlən-

dirmə şkalası tətbiq edilmişdir. Maraqlıdır ki, 5 

ballıq sistemdə Rusiyada "5" ən yüksək qiymət 

idisə, Almaniyada ən yüksək qiymət "1" sayılır. 

Tarixə nəzər salsaq Azərbaycan Respubli-

kası Sovet İttifaqının tərkibində olduğundan öz 

təhsil sistemindəki dəyişiklikləri Rusiyada 

gedən proseslərə uyğunlaşdırmalı idi.  

İstər ənənəvi, istərsə də müasir təhsildə 

şagirdlərin bilik və bacarıqlarını qiymətləndir-

mək üçün müxtəlif üsullar və vasitələr mövcud 

olmuşdur. İllər keçdikcə qiymətləndirmənin ob-

yekti, məqsədi, xüsusiyyətləri, göstəriciləri, 

rolu, vəzifəsi, forması, üsulları, vasitələri, nai-

liyyət səviyyələri, keyfiyyət və kəmiyyət göstə-

riciləri dəyişilmişdir.  

Təhsildə ölçmə və qiymətləndirmə çox 

mühüm bir prosesdir. Ölçmə şagirdin hər hansı 

bir xüsusiyyətinin müəyyən vaxt ərzində müşa-

hidə nəticələrinin sayı və ya simvollarla ifadə 

edilməsidir. Qiymətləndirmə isə müşahidə nəti-

cələrinin hər hansı meyarlara söykənib bir qəra-

ra gəlməkdir.  

 Təhsildə ölçmə və qiymətləndirmə nəyə 

lazımdır, və ya nəyə xidmət edir: 

 Şagirdin öyrənmə səviyyələrini müəyyən 

edir. 

 Şagirdin inkişafını izləməyə imkan yaradır 

 Şagirdin inkişafında irəliləmə və gerilə-

mələri müəyyən etməyə imkan yaradır 

 Şagirdin öyrənmə çətinliklərini müəyyən 

edir. 

 Qiymətləndirmə vasitələrinin səviyyəsini 

müəyyən edir 

 Gələcək öyrənmə müddətlərini planlaşdır-

mağa imkan yaradır 

 Şagird qabiliyyətlərinin həm özləri tərə-

findən həm də müəllimlər tərəfindən mü-

əyyənləşdirməni təmin edir 

Son illərdəki elmi və texnoloji dəyişmə və 

inkişaflar, cəmiyyətin ayrı-ayrı şəxslərdən göz-

lədiyi xüsusiyyət, məlumat və bacarıqların müx-

təlifliyinə səbəb olmuşdur. Bu fərqliləşmə təhsil 

proqramlarına da əks olunmuşdur. Proqramlar-

dakı dəyişikliklər, cəmiyyətin ayrı-ayrı şəxslər-

dən gözlədiyi məlumat və bacarıqların qazanı-

lıb-qazanılmadığını və nə nisbətdə qazanıldığı-

nın qiymətləndirilməsi də mühüm amildir.  

Şagirdin sahib olduğu məlumat, bacarıq, 

qabiliyyət və vərdişlərin gerçək həyatda ya da 

hər hansı bir mühitdə istifadə edilə biləcəyi 

müasir təhsilin ən ümdə amallarından biridir.  

Qiymətləndirmə öyrənmənin ayrılmaz bir 

parçasıdır. Şagird yaddaşa əsaslanan əzbər mə-

lumatları deyil, bacarıq və vərdişlərə əsaslanan 

səviyyə bacarıqlarının qiymətləndirilməsi ilə hə-

dəflənər. Yalnız öyrənmə məhsulu deyil, öyrən-

mək prosesləri də qiymətləndirilir. Qiymətlən-

dirmə, şagirdin nəyi bilmədiyini deyil, nə bil-

diklərini görməyə yarayan bir vasitədir. 

Öyrənmə prosesinin və şagird müvəffə-

qiyyətinin etibarlı üsullarla ölçülməsi və qiy-

mətləndirilməsi təhsilin keyfiyyətini və məhsul-

darlığını artırmaq baxımından olduqca əhəmiy-



Şagird nailiyyətlərinin ölçülməsi, dəyərləndirilməsi və idarə edilməsi 

 

83 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №4, 2021 

yətlidir. Öyrənmə müddətində şagirdi mərkəzə 

alaraq tam öyrənmə modeli və performans daya-

nıqlı öyrənmə fəaliyyətləri daha çox tətbiq olu-

nur. Bu inkişaflara paralel olaraq, şagird müvəf-

fəqiyyətinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi 

Klassik Test nəzəriyyəsi ilə birlikdə Maddə 

Reaksiya nəzəriyyəsinə görə qiymətləndirmə 

vasitələrindən də istifadə olunmalıdır.  

Maddə Reaksiya Nəzəriyyəsinin Klassik 

Test Nəzəriyyəsindən fərqi şagirdin qabiliyyət-

lərinin riyazi üsullarla müəyyənləşdirilməsidir. 

Maddə Reaksiya Qaydasına görə, şagirdin mü-

əyyən bir sahədəki birbaşa gözlənilməyən qabi-

liyyətləri və ya xüsusiyyətləri bu sahəyə istiqa-

mətli hazırlanmış suallardan ibarət imtahan 

maddələrinə verdikləri cavablar arasında bir 

əlaqə vardır və bu əlaqə riyazi olaraq ifadə edilə 

bilər. Maddə Reaksiya Qaydasının fundamental 

fərziyyəsi testi alan şagirdin o testə bağlı perfor-

mansının, şagirdin xüsusiyyətləri olaraq adlan-

dırılan qabiliyyətlərinin müəyyən və bu xüsusiy-

yətlərlə bağlı olaraq şagirdin qabiliyyət balları-

nın təxmin edilərək, maddə və test performans-

larının açıqlanıb müəyyənləşdirilə biləcəyi əsa-

sına dayanır. Başqa bir ifadə ilə, Maddə Reaksi-

ya Qaydası bir ya da birdən çox xüsusiyyət sa-

yəsində bir şagirdin bir imtahanda göstərdiyi 

performansın müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır. 

Bu yanaşmada, öyrənmə və ölçmə arasın-

dakı əlaqə yaxşıca təyin olunaraq, ölçmə qiy-

mətləndirmədə çoxlu üsullar istifadə edilir. Ölç-

mə üsullarından portfolio, rubrik və meyarların 

istifadəsinə daha çox yer verilməlidir. 

Hər şagird yeni bir məlumatı, öz fərdi in-

kişaf xəttinə uyğun olaraq öyrənib bacarığa çe-

virir. Bu səbəbdən hər şagirdi öz inkişafına 

görə, başqa şagirdlərlə müqayisə etmədən qiy-

mətləndiririk. Bildiyimiz kimi, qiymətləndirmə-

nin müxtəlif üsul və vasitələri vardır. Bu üsul və 

vasitələri seçərkən fənnin məqsədi, vəzifəsi, 

standartın xüsusiyyətləri, keçdiyimiz mövzunun 

məzmunu mütləq nəzərə alınmalıdır.  

Hər tədris ili başlayanda hansı növ ölçmə 

vasitələrinin istifadə ediləcək və əldə edilən nə-

ticələrin hansı meyarlarla dəyərləndirilə biləcəyi 

illik planlar hazırlanarkən mövzuların məzmun 

strukturlarına görə müəyyən edilir və perspektiv 

planlaşdırmalar hazırlanır. Şagirdlərimizin nəyi 

bilmədiyini deyil, nəyi bildiyini təyin etmək, 

təhsil-tədris keyfiyyətini artırmaq, tətbiq olunan 

təhsil modelinin məhsuldarlığını və müvəffəqiy-

yətini və ya əskikliklərini təsbit etmək məqsədi-

lə ölçmə qiymətləndirmə əməliyyatları aparılır.  
Problemin aktuallığı. Təhsildə qiymətləndir-

mə şagirdləri bir-birindən fərqləndirmək üçün deyil, 

onların mənimsəmə səviyyəsini, problemlərini üzə 

çıxarmaq üçün ölçü vasitəsidir. Yəni, şagirdin şəxsi 

keyfiyyətləri deyil, onun fəaliyyəti qiymətləndiril-

məlidir. Qiymətləndirmə ilk növbədə şagirddə 

müsbət emosiyalar yaratmalıdır. Təlimdə müəllim 

ən çox şagirdin səhvlərini deyil, nailiyyətlərini vur-

ğulamalı, cəzadan çox dəstək verməyə çalışmalıdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Şagirdlər tədris fəa-

liyyəti prosesində keyfiyyətli nəticələrə nail ola bil-

sinlər deyə, müasir qiymətləndirmə aşağıdakı məsə-

lələrə cavab verməlidir: prosesin bütün iştirakçıları-

na (şagird, müəllim, idarəedənlər, valideynlər) 

aydın, elastik, rahat, çoxtərkibli, çoxvasitəli, obyek-

tiv, adekvat və s. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Ən başlıcası 

qiymətləndirmə məqsədyönlü olmalıdır. Məqsəd-

yönlü qiymətləndirmə prioritetləri müəyyən etməyə, 

qərarlar qəbul etməyə və onu reallaşdırmağa kömək 

edir. Məqsədlər nə qədər dəqiq müəyyən olunarsa, 

qiymətləndirmə bir o qədər dəqiq, keyfiyyətli və ob-

yektiv olur.  
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF REHABILITATION OF CHILDREN 

WITH AUTISM 

 Xülasə: Autizm spektrin pozulması olan uşaqların ən əsas problemi affektiv problemlər və dinamik 

və dəyişən ətraf mühitlə aktiv əlaqələr qurmaqdakı çətinliklərdir. Bu problem və çətinlikləri uşaqlar özləri 

həll edə bilmədiyindən onlar ətraf mühitlə sabitliyi qorumağ üçün qapalı olur, özlərinə məxsus stereotip dav-

ranışlara əl atırlar. Məqalə erkən uşaqlıq autizmi olan uşaqların kompleks tibbi-sosial və psixoloji-pedaqoji 

reabilitasiyası zamanı həyata keçirilən sosial işə həsr edilmişdir. 

Açar sözlər: autizm, erkən uşaqlıq autizmi, autizm spektrin pozulmaları, sosial iş, psixososial yardım, 

uyğunlaşma, reabilitasiya 

Резюме: Основные проблемы детей с расстройствами аутистического спектра - это аффектив-

ные проблемы и трудности в установлении активных отношений с динамичной и меняющейся сре-

дой. Поскольку дети не могут решить эти проблемы и трудности самостоятельно, они становятся нео-

бщительными, а для поддержания стабильности с окружающей средой проявляют стереотипное пове-

дение. Статья посвящена деятельности специалиста по социальной работе, осуществляемой при ком-

плексной медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации детей, имеющих ранний 

детский аутизм. 

Ключевые слова: aутизм, ранний детский аутизм, расстройства аутистического спектра, 

социальная работа, психосоциальная помощь, адаптация, коррекция, реабилитация 

Summary: The main problems of children with autism spectrum disorders are affective problems and 

difficulties in establishing active relationships with a dynamic and changing environment. Because children 

cannot solve these problems and difficulties on their own, they become closed to maintaining stability with 

the environment and engage in their own stereotypical behaviors. The article is devoted to the activities of a 

specialist in social work carried out during the complex medical-social and psychological-pedagogical 

rehabilitation of children with early childhood autism. 

Key words: autism, early childhood autism, autism spectrum disorders, social work, psychosocial 

assistance, adaptation, correction, rehabilitation 
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Son illərdə 2 aprel autizm problemlərinin 

həllinə həsr olunmuş bir ümumdünya günü kimi 

qeyd olunur. ÜST-na görə, son yeddi ildə hər il 

autizmli uşaqların sayı təxminən 13% artmışdır. 

Bu, olduqca yüksək göstəricilərdir.  

Hazırda dünyada uşaqlıq autizmi psixi in-

kişafın pozulması kimi qəbul edilir. Hal-hazırda 

mütəxəssislərin diqqət mərkəzində autizmli uşa-

ğın fərdi koqnitiv qabiliyyətlərinin çatışmazlığı 

deyil, onun ətraf aləmlə və ilk növbədə onun ya-

xınları ilə qarşılıqlı əlaqə formalarının inkişafı-

nın ümumi qanunauyğunluqlarının pozulması-

dır. Uşaqlıq autizminin mahiyyətini dərk etmək-

də irəliləyiş yalnız uşağın koqnitiv və affektiv 

inkişafının vahidliyini və məntiqliyini dərk edə-

rək mümkündür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, autizmin klinik 

və psixoloji təzahürləri, autizmli şəxslərin kor-

reksi-yası və reabilitasiyası barədə məlumatların 

miqdarı həm adi insanlar üçün, həm də bu prob-

lemlərin həlli ilə maraqlananlar üçün tələb olu-

nan həcm və keyfiyyətdə deyil. Cəmiyyət bü-

tövlükdə autizm və onun xüsusiyyətlərindən tam 

xəbərdar deyil və çox vaxt bu pozulmaları adap-

tasiyanın, davranış pozulmalarının və tərbiyədə-

ki qüsurların təzahürü kimi qəbul edir. 

Vəziyyəti autizm haqqında çox sayda mif-

lərin olması (əhalinin bir hissəsi bu pozulmanın 

yoluxucu xəstəliklər kimi keçə biləcəyinə ina-

nır, digər hissəsi autizmli insanları ümumiyyətlə 

ictimai təhlükəli hesab edir), maarifləndirmənin 

aşağı səviyyədə olması da ağırlaşdırır. Buna 

görə də sağlam insanlar autizmli uşaqlarla necə 

davranacaqlarını, məhsuldar və qarşılıqlı əlaqə 

necə qurmağı başa düşmədikləri üçün onlarla 

son dərəcə istəksiz əlaqə qururlar. 

Autizm spektrin pozulması olan uşaqların 

ən əsas problemi affektiv problemlər və dinamik 

və dəyişən ətraf mühitlə aktiv əlaqələr qurmaq-

dakı çətinliklərdir. Bu problem və çətinlikləri 

uşaqlar özləri həll edə bilmədiyindən onlar ətraf 

mühitlə sabitliyi qorumaq üçün qapalı olur, öz-

lərinə məxsus stereotip davranışlara əl atırlar. 

Autizmli uşaqlarda psixi inkişafın dərəcəsi 

xeyli fərqlənə bilər. Autizmli uşağın intellektual 

inkişafının öz xüsusiyyətləri vardır. Bəzi tədqi-

qatçılar bu uşaqların əksəriyyətinin əqli cəhət-

dən geri qaldığını, bəzilərinin isə intellectual cə-

hətdən normaya yaxın inkişaf etdiyini deyir. 

Hesab edilir ki, koqnitiv pozulmalar intellektual 

funksiyalarının formalaşmasına əhəmiyyətli də-

rəcədə mane olan davranışının bir nəticəsidir. 

Autizmli uşaq həm intellektual cəhətdən 

geri qalmış, həm də yüksək intelektual inkişafa 

malik ola bilər (çox vaxt parsial istedadlı), lakin 

onlar ən sadə gündəlik və sosial bacarıqlardan 

məhrum olurlar. Belə dizontogenez növünü 

V.V. Lebedinski (1985) təhrif olunmuş inkişaf 

növü adlandırır.  

Cəmiyyətin humanistləşməsi şəraitində 

əvvəllər inkişaf problemləri olan və təlimə cəlb 

olunmayan uşaqlar indi ümumi və ya xüsusi 

təhsil sisteminə daxil edilirlər. Bu baxımdan au-

tizm spektrin pozulmaları olan uşaqların müasir 

təhsil sisteminə daxil edilməsi vacib məsələlər-

dən biridir. 

Həm ümumtəhsil, həm də xüsusi (korrek-

siya) məktəblərinin mütəxəssisləri autizmli 

uşaqlarda psixi inkişaf pozulmaları ilə müəyyən 

edilən çətinliklərlə üzləşirlər. Təlimin başlanğı-

cında əsas olanlar, autizmli uşağın özünün və 

sinif yoldaşlarının təlim prosesinin təşkilinə 

mane olan davranış problemləri və ünsiyyət çə-

tinlikləridir. Bu cür uşaqlar üçün təhsil aparıcı 

bir fəaliyyətə çevrilmir. Autizmli uşaqların 

müasir təhsil sisteminə uyğunlaşması və sığması 

çətindir. Zamanında diaqnoz qoyulmadan və 

adekvat kliniki, psixoloji və pedaqoji korreksiya 

edilmədən bu uşaqların əksəriyyəti tədris proq-

ramının mənimsəməsində ciddi çətinliklərlə qar-

şılaşır və cəmiyyətdəki həyata uyğunlaşmır. Və 

əksinə, erkən hərtərəfli diaqnostika, korreksiya 

işlərinə vaxtında başlanılarsa, autizmli uşaqların 

əksəriyyəti ümumtəhsil (inklüziv) və ya xüsusi 

(korreksiya) məktəbində təhsilə müvəffəqiyyətlə 

hazırlana bilər və çox vaxt müxtəlif sahələrdə 

potensial istedadlarını inkişaf etdirə bilərlər.  

Autizmli uşaqla korreksiya işi kompleks 

şəkildə (psixiatr, nevropatoloq, psixoloq, kor-

reksiya pedaqoqu, loqoped, musiqi işçisi və əl-

bəttə ki, valideynlər) aparılsa nəticələr daha 

uğurlu olacaqdır. Mütəxəssislər tərəfindən for-

malaşdırılmış bacarıqlar evdə valideynlərin gün-

dəlik sistematik işində möhkəmləndirilməlidir. 

Korreksiya işini təşkil edərkən müvafiq 

prinsiplərə riayət etmək məsləhət görülür: 

– korreksiyada kompleks psixoloji, pedaqoji 

və tibbi-sosial yanaşmanın həyata keçirilməsi; 



Elmira Mahmud qızı Kərimova 

86 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 4, 2021 

– göstərilən yardımın ixtisaslaşdırılmış ol-

ması ilə birlikdə korreksiya prosesinin inteqrativ 

istiqamətləndirilməsi; 

– bütün yaş mərhələlərində korreksiya iş-

lərinin davamlılığı və varisliyi; 

– metodoloji yanaşma seçərkən autizmli

uşağın maraqlarının nəzərə alınması; 

– tədricən fərdi iş formasından qrup iş for-

malarına keçid; 

– autizmli uşağın ailəsi ilə sistematik şə-

kildə aktiv işin aparılması. 

Kompleks yardımın göstərilməsinin məq-

sədi autizmli uşağı adekvat təhsil mühitinə və 

cəmiyyətə inteqrasiya etməkdir. Bu isə onun so-

sial reabilitasiyası prosesində mümkün ola bilər. 

Əksər müasir alimlər və praktiklər hesab edir ki, 

korreksiya işində əsas səylər həyati bacarıqların 

formalaşdırılmasına yönəldilməlidir. Buna görə 

təklif olunan metodlar autizmli uşağın spesifik 

xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq müəyyən bir fəa-

liyyətə yiyələnməsini asanlaşdırmağa və davra-

nış hərəkətlərini öyrətməyə əsaslanır. Burada 

mövcud və artıq ənənəvi olmuş metodları qeyd 

etmək olar: xoldinq terapiyası ("gücləndirilmiş 

toxunma"); bixeviorist (davranış) yanaşma; qrup 

terapiyası; seçim metodu; evritmiya (musiqi ilə 

dəstəklənən kommunikativ terapiya); hipotera-

piya (at autizmli uşağın daxili dünyası ilə ətraf 

gerçəklik arasında bir əlaqə kimi). 

Autizmli şəxslərin həyat keyfiyyətinin so-

sial göstəriciləri hər bir insanın həyatının key-

fiyyətini müəyyən edən amillərdən seçilmir. Bu 

göstəricilər olduqca müxtəlifdir və ümumilikdə 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

– sağlamlıq (sağlam həyat tərzi qayd-ala-

rının bilməsi və onların tətbiqi); 

– maddi rifah;

– peşə təhsili, iş, yaradıcılıq (həyata və pe-

şəyə praktik hazırlıq); 

– ünsiyyətlilik (ailə və qohumluq münasi-

bətlərini və müstəqil ünsiyyəti yaratmaq və qo-

rumaq bacarığı); 

– sosial təminat (ictimai yerlərdə, öz evin-

də, ekstremal vəziyyətlərdə təhlükəsizlik qayda-

larını bilmək və həyata keçirmək); 

– ictimai həyatda iştirak etmək, cəmiyyət-

də öz yerinin müəyyənləşdirilməsi (özünün sosi-

al rolunun fərqində olması və müxtəlif insanlar 

qrupları ilə qarşılıqlı əlaqədə olaraq bu rolunu 

həyata keçirməyə hazır olması); 

– əxlaqi prinsiplər (öz hisslərini və digər

insanların duyğularını başa düşmək, hisslərini 

idarə edərək şifahi və qeyri-şifahi şəkildə ifadə 

etmək bacarığı). 

Autizmli uşaqların həyat keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması və uğurlu social reabilitasiyası 

üçün mühüm yer psixososial işə ayrılmalıdır. 

Mahiyyət etibarilə bu iş inteqrativ və kompleks 

xarakter daşıyır və uşağın cəmiyyətdə sosiallaş-

masına və potensial imkanlarını açmağa kömək 

edir. Məlumdur ki, respublikada autizmli uşaq 

və yeniyetmənin (əsasən intellektində problemi 

olan) xüsusi (korreksiya) təhsil müəssisələrində 

təhsil almaq imkanı var, ağır və cəmləşmiş po-

zulmaları olan autizmli uşaqlar isə səhiyyə və 

əhalinin sosial müdafiəsi müəssisələrində yer-

ləşdirilə bilər.  

Autizmli uşaqların sosial reabilitasiya pro-

sesində əsas tibbi-pedaqoji və sosial-psixoloji 

dəstək hesab edilməlidir. Xüsusi məktəbdə bu 

işi xüsusi təlim keçmiş sosial iş mütəxəssisi apa-

ra bilər. Autizmli uşaqlar ilə sosial iş üzrə mütə-

xəssisin fəaliyyətində aşağıdakı sahələr ayırd 

edilə bilər: 

– erkən uşaqlıq autizmi olan uşağı böyü-

dən ailəyə sosial dəstək; 

– belə bir uşaqla məşğul olan valideynlər və

digər mütəxəssislərlə profilaktik psixososial işin 

istiqamətlərini müəyyənləşdirilməsi ("psixososial" 

anlayışı həm sosial, həm də psixoloji problemləri 

və qarşılıqlı təsir formalarını və bir-birini 

tamamlayan, problemlərin həlli yollarını və 

vasitələrini göstərən proses kimi müəyyən edilir); 

– autizmli uşaqla fərdi iş.

Bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki,

uşaqların tərbiyəsində əsas məqam özünəxidmət 

vərdişlərinə yiyələndirmək; uşağın həyatını elə 

xüsusi təşkil etmək ki, gündəlik ritualların bütün 

elementləri hərtərəfli düşünülmüş olsun; uşağa 

oyuna hazırlaşma və oyundan çıxma zamanı 

davranış qaydalarını öyrətmək və s., reabilitasi-

ya mərkəzlərində valideynlərlə tez-tez görüşlər 

keçirib uşağın tərbiyəsini necə optimallaşdırmaq 

təcrübələri ilə bölüşmək, emosional dəstək və 

sosial müşayiət yollarını göstərmək lazımdır.  

Erkən uşaqlıq autizmi olan uşaqların rea-

bilitasiyasında əsas şey, tibbi korreksiyadan 

əlavə olaraq, bütün mütəxəssislərin səylərinin 

əlaqələndirilməsi, inkişaf dinamikasını yaxşılaş-

dırmaq üçün uşağın vəziyyətinin birgə təhlili və 
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aydınlaşdırılması, uşağın problemlərinin həllin-

də iştirak edən mütəxəssislərin hamısının vahid 

taktikasının dəqiqləşdirilməsi olmalıdır. 

Psixososial dəstəyin göstərilməsi üzrə iş 

həm fərdi yönəldilmiş, həm də sistemləşdirilmiş 

və məqsədyönlü olmalıdır. Psixososial işin əsas 

hissəsi uşaqla məktəbdə və sinifdənkənar aparı-

lan məşğələlərdən ibarətdir. Sinifdə uşağın sosi-

al adaptasiyası, ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı, 

təlimə hazırlığı, fərdi təhsil proqramları həyata 

keçirilməsi və hərtərəfli inkişafı üçün şərait ya-

radılmalıdır; sinifdənkənar həyatda isə uşağı 

müşayiət etməli, vaxtında tibbi yardımla təmin 

etməli, ailə üzvlərini çətin vəziyyətdə autizmli 

uşaqlarla işləməyə hazırlamaq vacibdir. 

Ətraf aləmlə qarşılıqlı emosional əlaqələ-

rin inkişaf etdirilməsi autizmli uşaqlarda olan 

neqativizmi, aqressiv və autoaqressiv meylləri 

azaltmağa imkan verir. Autizmli uşaqda ünsiy-

yətin və kommunikasiyanın pozulması onu ağ-

rılı təmaslardan qoruyan bir autistik sərhədin 

meydana gəlməsi ilə əlaqələndirilir. Nəticədə 

autizmli uşaqda həssaslıq artır və, təbii olaraq, 

onda qoruyucu hiperkompensasiya formaları – 

stereotiplik və autostimulyasiya inkişaf edir.  

Affektiv sahənin inkişaf etdirilməsi sosial 

reabilitasiyanın ən vacib mərhələlərindən biri-

dir. K.S.Lebedinskaya və O.S.Nikolskaya belə 

uşaqlarla affektiv əlaqələrin bərpasına dair 

vahid yanaşma qaydalarını formalaşdırıblar. 

Bunlar aşağıdakılardır: 

– əvvəlcədən uşağa təzyiq və birbaşa uşa-

ğa ünvanlanma olmamalıdır; 

– ilk təmaslar uşaq üçün adekvat səviyyə-

də və onun mövcud fəaliyyəti çərçivəsində 

təşkil olunmalıdır; 

– hər bir situasiyada öz pozitivliyinizi qo-

rumalısınız; 

– uşağın adi zövqlərini şaxələndirməlisi-

niz, uşaqları öz sevincinizlə və müsbət münasi-

bətinizlə fəaliyyətə şirnikləndirməlisiniz; 

– əlaqə formalarını mürəkkəbləşdirmək 

yalnız uşağın təmasa olan ehtiyacını möhkəm-

ləndirəndən sonra və məşğələni aparanın müsbət 

affektiv mərkəzə çevrildiyindən sonra başlamaq 

mümkündür; 

– mürəkkəbləşmə yalnız möhkəmləndiril-

miş mövcud formaların strukturuna yeni detalla-

rın daxil edilməsi ilə mümkündür; 

– affektiv əlaqə qurulduqda uşaq daha eti-

barlı olur və bu zaman onu yaxınları və b. ilə 

qarşıdurmadan qorumaq vacibdir; 

– təmas qurulduqca uşağın diqqəti tədri-

cən prosesə yönəldilir və bu da müsbət nəticələ-

rin əldə edilməsinə inam yaradır. 

Son illərdə autizmli uşaqlarla aparılan so-

sial işə dair təcrübələrin, xüsusi pedaqogikada və 

psixologiyada isə tədqiqatların sayı artmaqdadır. 

Lakin yaddan çıxarmamalıyıq ki, autizm spek-

trinin pozulması olan uşaqlar sağlam uşaqlara 

şamil olan qaydalara uyğunlaşdırılmamalıdır – 

onlar öz şərtləri əsasında cəmiyyətə inteqrasiya 

olunmalıdırlar. Unutmamalıyıq ki, autizmli uşaq-

lar ilə işləmək mürəkkəb və uzun bir prosesdir, 

və bu prosesdə tərəqqinin hər bir addımı dəyərli-

dir, çünki o, autizmli uşağın daha müstəqil və 

inamlı yaşamasına kömək edəcəkdir. 
Problemin aktuallığı. Erkən uşaqlıq autizmi 

hazırda sırf klinik problem kimi qəbul edilmir. Müa-

sir mənada, bu, psixi inkişafın pozulmasının xüsusi 

bir növü kimi qəbul edilir. Autizmin çoxsaylı təza-

hürlərinin aradan qaldırılmasında sosial-psixoloji və 

pedaqoji korreksiyanın rolu böyükdür. Müəllim və 

valideynlərdə bu məsələyə dair məlumat azlıq təşkil 

edir. Müəllif məqaləsi ilə bu sahədə olan boşluğu 

aradan qaldırmağa çalışıb. 

Problemin elmi yeniliyi. Sosial reabilitasiya 

autizmli insanların və xüsusən də uşaqların ətraf mü-

hitə uyğunlaşdırılmasına, müxtəlif psixoloji maneə-

lərin aradan qaldırmasına, qarşılıqlı əlaqələrin qurul-

masına yönəldilmişdir. Sosial reabilitasiya, həmçinin 

uşağın ümumi inkişafına müsbət təsir göstərir. Mə-

qalədə autizmli uşaqlarla aparılan sosial reabilitasiya 

haqqında məlumat verilib. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

verilən məlumatlar və məsləhətlər sosial reabilitasi-

ya işində nəzərə alına bilər.  
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CLASSIFICATION OF CHILDREN WITH HEARING DISORDERS AND THE 

SPECIFICITY OF THEIR EDUCATIONAL PROCESS 

Xülasə. Məqalədə eşitmə pozulması olan uşaqlar və onların təlim-tərbiyə prosesinin spesifikliyi öy-

rənilmişdir. Eşitmə pozulması olan uşaqların sosial mühitə adaptasiya və inteqrasiyasında təlim-tərbiyənin 

rolu əvəz edilməzdir. Eşitmə pozulması olan uşağın cəmiyyətdə qəbul olunmuş davranış normalarını mənim-

səməsi, özünüdərk etməsi, sosial mühitə inteqrasiyası və ən əsası şəxsiyyət kimi formalaşmasında təlim-tər-

biyə mühüm yer tutur. Müasir dövrdə eşitmə pozulması olan uşaqların təhsilinə xüsusi diqqət yetirilir. Eşit-

mə pozulması olan uşaqların təhsil müəssisələri sisteminə məktəbəqədər müəssisələr, məktəblər, xüsusi peşə 

müəssisələri, təlim və istehsalat müəssisələri və s. aiddir.  

Açar sözlər: Eşitmə analizatoru, kar və zəif eşidən uşaqlar, təlim-tərbiyə prosesi, xüsusi məktəblər 

Pезюме. В статье исследуются дети с нарушением слуха и особенности их образовательного 

процесса. Роль образования в адаптации и интеграции детей с нарушением слуха в социальную среду 

незаменима. Образование играет важную роль в развитии ребенка с нарушением слуха, принятии об-

щественно принятых норм поведения, самосознании, интеграции в социальную среду и, самое глав-

ное, формировании личности. В наше время особое внимание уделяется обучению детей с на-руше-

ниями слуха. В систему образовательных учреждений для детей с нарушением слуха входят дош-

кольные учреждения, школы, специальные профессиональные учебные заведения, учебно-производ-

ственные учреждения и др. 

Ключевые слова: слуховой анализатор, глухие и слабослышащие дети, учебно-воспитательный 

процесс, специальные школы 

Summary. The article examines children with hearing impairments and the specifics of their 

educational process. The role of education in the adaptation and integration of children with hearing 

impairments into the social environment is irreplaceable. Education plays an important role in the 

development of a child with a hearing impairment, the adoption of socially accepted norms of behavior, self-

awareness, integration into the social environment and, most importantly, the formation of personality. In 

modern times, special attention is paid to the education of children with hearing impairments. The system of 

educational institutions for children with hearing impairments includes preschool institutions, schools, 

special vocational institutions, training and production institutions, etc. 

Key words: Hearing analyzer, deaf and hard of hearing children, educational process, special schools. 

Eşitmə pozulması duyğuların ən əhəmiy-

yətlisi olan eşitmə orqanının fəaliyyətinin pozul-

ması zamanı əmələ gəlir. Eşitmə canlılara, xüsu-

silə insanlara məxsus olan səs hadisələri forma-
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sında gerçəkliyin əks edilməsi, qavranılması, 

fərqləndirilməsi bacarığıdır. Eşitmə bacarığı bi-

lavasitə eşitmə üzvü və ya eşitmə analizatoru 

vasitələri ilə həyata keçirilir. O, periferik və ya 

reseptor hissədən (xarici, orta və daxili qulaq), 

orta və ya ötürücü şöbədən (eşitmə siniri) və 

mərkəzi şöbədən (böyük yarımkürələrin gicgah 

payında yerləşən qabıq hissəsindən) ibarətdir.  

Eşitmə pozulmalarını yaradan səbəbləri 

şərti olaraq 3 qrupa ayırmaq olar: anadangəlmə, 

qazanılma və irsi. 

Eşitmənin pozulması eşitmə sümükcüklə-

rinin anadangəlmə deformasiyası, eşitmə siniri-

nin inkişafsızlığı, müxtəlif kimyəvi zəhərlənmə-

lərin, doğuş xəsarətlərinin (ağır doğuş zamanı 

uşağın başının əzilməsi, başdakı qan damarla-

rının sıxılması nəticəsində başın deformasiyası) 

nəticəsi kimi meydana çıxır. Bundan əlavə eşit-

mə müxtəlif mexaniki xəsarətlər: başın əzilməsi, 

zərbə alması, eləcə də, çox güclü səs qıcıqlandı-

rıcıları – çox uca istehsalat küyləri, fit səsləri, 

gurultu və s. təsiri ilə də pozula bilər. Eşitmənin 

pozulmasına həmçinin valideynlərin alkoqo-

lizmdən istifadə etməsi və "kesson" xəstəliyi 

(təyyarəçilərdə müşahidə edilən xəstəlik) səbəb 

ola bilər. 

Ümumiyyətlə, eşitmə pozulmaları eşitmə 

funksiyasının pozulması və nitqin vəziyyəti ilə 

müəyyənləşir. Bu baxımdan eşitmə pozulmasını 

belə təsnif edirlər: karlıq, zəif eşitmə və sonra-

dan karlaşma. 

Karlıq – bu eşitmənin ən ağır pozulması 

olub, çox az təsadüf edilir. Elə uşaqları kar 

hesab edilirlər ki, onlarda eşitmə funksiyası tam 

inkişafdan qalmış olsun və belə uşaqlar müstəqil 

olaraq öz nitqini inkişaf etdirə bilməsinlər. Kar 

uşaqlar özləri də iki qrupa bölünürlər:  

a) nitqi olmayan karlar (anadangəlmə

karlar). 

b) bu və ya digər dərəcədə nitq qalıqları

olan karlar. 

Anadangəlmə karlara hər iki eşitmə analiza-

torunun tam fəaliyyətdən qalması müşahidə edilən 

şəxslər aid edilir. Bu zaman ətraf aləmin səsləri, 

şifahi nitqin qavranılması qeyri- mümkün olur. 

Müəyyən nitq elementlərinə malik olan karlara isə 

nitqin erkən inkişaf dövründə (3-4 yaş) və 

həyatının müəyyən mərhələ-sində (nitqin forma-

laşması şəraitində, məktəbəqədər və məktəb yaşı 

dövründə) bu və ya digər səbəblərdən eşitməsi 

pozulmuş şəxslər aid edilirlər.  

Zəif eĢidən uĢaqlar - eşitmə analizatoru-

nun qismən pozulması nəticəsində eşitmə çatış-

mazlıqları olanlardır. Əgər uşaq ucalığı 20-50 

dB və bir qədər də çox səsləri eşidirsə (I dərəcə-

li ağır eşitmə ) və əgər o yalnız ucalığı 50-70 dB 

və yuxarı səsləri eşidirsə (II dərəcəli ağır eşit-

mə) o zaman zəif eşidən hesab olunur. Belə 

uşaqlarda eşitmənin qalma səviyyəsindən asılı 

olaraq nitqin inkişafı prosesi gedir. Eşitmənin 

itirilməsi uşaqlarda nitqə yiyələnməni ləngidir 

və bu zaman eşitmə ilə nitqi təhrif olunmuş şə-

kildə qavrayırlar. Zəif eşidən uşaqlarda nitqin 

inkişaf imkanları çox olur. Bu uşaqların fərdi 

psixofiziki xüsusiyyətlərindən və onların təlim-

tərbiyə aldığı sosial- pedaqoji şəraitdən asılıdır.  

Sonradan qazanılma karlıq isə uşağın 

nitqinin formalaşmasından sonra eşitmənin po-

zulması nəticəsində yaranan karlığı xarakterizə 

edir. Sonradan karlaşma uşaq anadan olduqdan 

sonra, onun inkişaf mərhələsində bu və ya digər 

səbəblərdən: daxili qulağın eşitmə sinirinin 

müxtəlif xəstəlikləri, beyin sirkələnmələri, ağır 

kəllə-beyin xəsarətləri, keçirtdiyi yoluxucu xəs-

təliklər nəticəsində əmələ gəlir. Sonradan karla-

şan uşaqların ən böyük problemi nitqin qavra-

nılması və başa düşülməsidir. Buna görə də bu 

cür uşaqlarla pedaqoji-psixoloji iş zamanı əsas 

vəzifə mövcud nitq vərdişlərinin dağılmasının 

qarşısını almaq, onu daha da möhkəmləndirmək 

və ətrafdakıların nitqini dodaqdan oxumaq vər-

dişlərini yaratmaqdır. 

Eşitmə pozulmalarının təsnifatı bir çox 

tədqiqatçılar: V. Fleri, N. Laqovski, N. Vasil-

yev, F.A. Ray, R. Boskis, S.A. Zeeman, A. 

Dyaçkova və başqaları tərəfindən aparılmışdır. 

Tədqiqatçıların gəldiyi qənaətə görə eşitmə po-

zulmalarının təsnifatının aparılması zamanı aşa-

ğıdakı meyarların nəzərə alınması vacibdir: 

1. Eşitmənin itirilmə dərəcəsi; 2. Eşitmə-

nin itirilmə zamanı; 3. Eşitmə pozulması olan 

uşaqlarda nitqin inkişaf səviyyəsi. 

Bununla yanaşı, ağırlıq dərəcəsinə görə 

eşitmə pozulmalarının aşağıdakı səviyyələri 

fərqləndirilir: 

1. Çox yüngül dərəcədə eşitmə pozulmaları;

2. Yüngül dərəcədə eşitmə pozulmaları;

3. Orta dərəcədə eşitmə pozulmaları;

4. Ağır dərəcədə eşitmə pozulmaları.
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Çox yüngül dərəcədə eĢitmə pozulmala-

rı. Eşitmə pozulmalarının çox yüngül dərəcəsi 

15-30 dB civarında olur. Belə pozulmaları olan 

uşaqlar üçün diqqətsizlik, nitqin bir qədər ləngi-

məsi, yüngül tələffüz pozulmaları xarakterikdir. 

Onlar uca danışıq səslərini dəqiq eşitdikləri 

halda, kar səslərin duyulmasında çətinlik çəkə 

bilərlər. Bu səviyyədə eşitmə pozulmaları bir o 

qədər də hiss edilmir. 

Yüngül dərəcədə eĢitmə pozulmaları. 

Yüngül dərəcədə eşitmə pozulmaları 30-50 dB 

olur. Bu səviyyədəki uşaqlar nitq prosesində 

bütün səslərin eşidilməsində çətinlik çəkirlər, 

səsgücləndirici vasitələrdən istifadəyə böyük 

ehtiyac duyurlar. Onlarda diqqətsizlik, nitq lən-

giməsi, danışma və öyrənmə problemləri müşa-

hidə olunur.  

Orta dərəcədə eĢitmə pozulmaları. Bu 

səviyyə 50-70 dB-ni əhatə edir. Orta dərəcədə 

eşitmə pozulmaları olan uşaqlarda nitq özü-öz-

lüyündə inkişaf edə bilmir. Uşaqlarda danışma 

və öyrənmə problemləri müşahidə olunur. Orta 

dərəcədə eşitmə pozulmaları olan uşaqlar ətraf-

dakı yüksək səsləri, yaxın məsafədə çox yüksək-

dən olan danışığı eşidə bilirlər. Bu uşaqların xü-

susi təlim-tərbiyəyə prosesinə ehtiyacları olur. 

Ağır dərəcədə eĢitmə pozulmaları. Bu 

səviyyə eşitmə pozulmalarının 70 dB-dən yuxarı 

olması ilə xarakterizə edilir. Ağır dərəcədə eşit-

mə pozulmaları olan uşaqlarda nitqin bütün 

komponentlərinin inkişafdan qalması, nitqin tə-

ləffüz, leksik-qrammatik çatışmazlıqlar müşahi-

də olunur. Xüsusi təlim-tərbiyə, korreksiya, 

kompensasiya işi aparılmazsa nitqin özü-özlü-

yündə inkişafı qeyri-mümkündür. 

Eşitmə pozulmaları olan uşaqların sosial 

mühitə adaptasiya və inteqrasiyasında təlim-tər-

biyənin rolu əvəz edilməzdir. Eşitmə pozulması 

olan uşağın cəmiyyətdə qəbul olunmuş davranış 

normalarını mənimsəməsi, özünüdərk etməsi, so-

sial mühitə inteqrasiyası və ən əsası şəxsiyyət 

kimi formalaşmasında təlim-tərbiyə mühüm yer 

tutur. Qeyd edək ki, eşitmə pozulmaları olan 

uşaqlar üçün təlim iki qat daha çox əhəmiyyət 

kəsb edir. Eşitmə pozulmaları olan uşaqlar onları 

əhatə edən sosial mühitə ancaq normal təlim al-

dıqları zaman daha rahat adaptasiya ola bilirlər.  

Eşitmə pozulmaları olan uşaqların təlim-

tərbiyəsində təhsil müəssisələri mühüm əhəmiy-

yətə malikdir. Əvvəllər bu uşaqlar özləri kimi 

müəyyən pozulmaları olan uşaqlarla bir yerdə 

qalır, cəmiyyətdən təcrid olunmuş vəziyyətdə 

olurdular. Ancaq bu gün erkən diaqnoz və təhsil 

bu uşaqların cəmiyyətə çıxış imkanlarının ya-

ranmasına, təhsilinə verilən əhəmiyyəti daha da 

artırır və bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçiri-

lir. Eşitmə pozulmaları olan uşaqların təhsilin-

dəki ilk şərt- müvafiq eşitmə cihazı ilə təchiz 

edilmədir. Çünki eşitmə pozulmaları olan uşa-

ğın eşitmə baxımından xarici dünya ilə əlaqəsini 

tənzimləyən tək vasitə eşitmə cihazıdır. Eşitmə 

pozulmaları olan uşağın təlim-tərbiyəsində əsas 

məqsəd, uşağın mövcud eşitmə qalığını maksi-

mum dərəcədə istifadə edə bilməsini təmin 

etmək və bunu ona öyrətməkdir. Yalnız səsləri 

eşitmək üçün eşitmə cihazından istifadə etmək 

kifayət deyildir. Əsas məqsəd, səsləri anlamaları 

və nitqlərini inkişaf etdirmələridir. Bununla ya-

naşı eşitmə pozulmaları olan uşaqların təlim-tər-

biyəsi zamanı bir sıra strategiyalar yerinə yeti-

rilməlidir. Bunlar aşağıdakılardır:  

*Lövhədə yazılanı daha asan anlamaları 

üçün eşitmə pozulmaları olan uşaqlar qabaq par-

tada otuzdurulmalıdır. 

*Oxumada çətinliyi olan uşaqların məlu-

matı daha yaxşı mənimsəməsi məqsədilə vizual 

vasitələrdən istifadə edilməli. Danışarkən həmin 

uşağın dodaqlarınızı gördüyünə əmin olun, 

onlar dodaqdan oxuyaraq müzakirəyə qoşula 

bilirlər, üzünüz yazı lövhəsinə tərəf olduqda da-

nışmayın. 

*Arxa fondakı səslər azaldılmalıdır. Sinif 

elə təşkil edilməlidir ki, qrup müzakirəsi zamanı 

eyni anda yalnız bir şagird danışsın. 

*Eşitmə pozulması olan uşaqların başa 

düşməsi üçün əyani vasitələrin maksimallaşdı-

rılması üçün otağın yaxşı işıqlandırılması təmin 

olunmalıdır.  

*Unsiyyət zamanı qeyd olunan məlu-mat-

ların yazılı şəkildə təqdim edilməsi təmin olun-

malıdır. Sinif müzakirələrini və elanları əlavə 

etmək üçün yazılı materiallar təqdim edilməlidir. 

*Sinifdə videolardan istifadə edərkən alt-

yazıların olmasına diqqət edilməlidir. 

*Eşitmə pozulmaları olan uşaqlarda nitq 

məhdudiyyətləri ola bilər. Anlaşılmayan sözlər, 

oxu tapşırıqlar müzakirə edilməlidir. 

*Qeydlər apararkən uşaqlara yaşıdları ilə 

işləməyə icazə verilməlidir. 
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*Məlumat aydın və sadə şəkildə təqdim edi-

lməli və daha aydın şəkildə tələffüz edilməlidir. 

Eşitmə pozulması olan uşaqların təlim-tər-

biyəsi zamanı bir sıra fəaliyyətlərdən istifadə 

olunur ki, bu fəaliyyətlər normal eşidən uşaqlar-

da olduğu kimi eşitmə pozulmaları olan uşaqla-

rın da sosial aspektdən inkişafını, dostlarının ad-

larını öyrənmələrini və özünəxidmət bacarıqları-

nı təmin edir. Bu fəaliyyətlərdən biri sərbəst 

fəaliyyətlərdir. Elmi tədqiqatlara əsasən eşitmə 

pozulması olan uşaqların ən çox aktiv olduğu 

fəaliyyət sərbəst fəaliyyətlərdir. Belə fəaliyyət 

zamanı uşaq istədiyi oyuncaq və əşyalarla oyna-

yır. Bu minvalla uşağın bacarığı və maraqları 

müəyyən edilir. Bu fəaliyyət zamanı uşaqda bir 

çox anlayışlar (böyük-kiçik, sərt-yumşaq, dolu-

boş və s.) inkişaf edir.  

Digər bir fəaliyyət isə müəllim-tərbiyəçi 

rəhbərliyi ilə həyata keçirilən fəaliyyətdir. Bun-

lara musiqi fəaliyyəti, oyun və hekayələr və s. 

aiddir. 

Musiqi fəaliyyəti: Bu fəaliyyətdə normal 

eşitmə qabiliyyəti olan uşaqlarda olduğu kimi 

eşitmə pozulmaları olan uşaqlarda da estetik in-

kişafı və eşitmə qavrayışını yaxşılaşdırmaqla 

yanaşı, tarazlıq və dayaq-hərəkət aparatında po-

zulmaların yaranmasının qarşısı alınır. Çünki 

eşitmə pozulmaları olan uşağın dayaq-hərəkət 

aparatında tarazlıq pozulmaları ola bilər.  

Digər bir fəaliyyət növü isə oyunlardır. 

Oyun bir yaradıcılıqdır. Uşağın həyatı oyunla 

keçir. Hər şeyi oyun yolu ilə öyrənir. Oyun həm 

normal eşitmə qabiliyyətli uşağın, həm də eşit-

mə pozulmaları olan uşaqların inkişafına kömək 

edir. Eşitmə pozulmaları olan uşaq özünü oyun-

la ifadə edir və problemlərini ortaya qoyur. 

Ancaq elmi tədqiqatlar göstərir ki, eşitmə pozul-

maları olan uşaqlar oyun prosesinə qoşulsalar 

da, lakin onlar yaradıcı oyunlar qurmaqda prob-

lem yaşayırlar.  

Növbəti fəaliyyət növü isə hekayələrdir. 

Bu fəaliyyət uşağın ana dilinin inkişafında çox 

əhəmiyyətlidir. Müəllim hekayə danışarkən eşit-

mə pozulmaları olan uşaqları özünə yaxınlaşdır-

malıdır. Onun danışmasını və şəkilləri çox yaxşı 

görməsini təmin etməlidir. Hekayə bitdikdən 

sonra uşaqların həm gözlərinə, həm də qulaqla-

rına təsir edən və iki- üç sözdən çox olmayan 

suallar verərək hekayəni başa düşüb-düşməmə-

ləri yoxlanılmalıdır. Hekayə səhnələşdirilməli 

və eşitmə pozulması olan uşağın nitqini inkişaf 

etdirmək üçün rollar verilməlidir. 

Beləliklə deyə bilər ki, xüsusi məktəbin 

əsas vəzifələri tam hüquqlu şəxsiyyətin forma-

laşdırılması, eşitmə pozulmasının korreksiyası, 

dövlət məktəbləri tərəfindən təklif olunan təhsi-

lin həcmi və səviyyəsinə uyğun təhsilin verilmə-

si, uşağın qabiliyyətinin inkişafı və əmək təlimi-

nin həyata keçirilməsidir. 
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə qeyd 

olunan tövsiyələri nəzərə almaqla eşitmə pozulması 

olan uşaqların təlim- tərbiyə fəaliyyətini yüksək sə-

viyyədə təmin etmək olar.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Eşitmə po-

zulması olan uşaqlarla çalışan tərbiyəçilər, müəllim-

lər və valideynlər üçün faydalı olacağını düşünürəm.  

Problemin aktuallığı. Eşitmə pozulması olan 

uşaqların təlim-tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini 

araşdırmaq aktuallıq kəsb edir. 
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Xülasə. Serebral iflic zamanı uşaqlarda nitqin tələffüz tərəfinin pozulma xüsusiyyəti ətrafların aktiv 

hərəkətlərinin bütün növlərində artikulyasiya əzələlərində tonus artır, dizartrik pozulmalar güclənir. Güclə 

yerinə yetirilən hər bir hərəkət ümumi və nitq əzələlərində tonusun artmasına səbəb olur. Məşğələlər zamanı 

uşaqdan həddən artıq səy tələb etmək lazım deyil. Çünki, bu cür yükləmə uşaqda əzələ tonusunun diffuz art-

masına və nitqin səs tələffüzü tərəfinin pozulmasının güclənməsinə səbəb ola bilər. 

Açar sözlər: dizartriya, nitq motorikası, heca-səs strukturu, fonematik qavrama, hərəki pozulmalar, 

sosial kontaktlar 

Резюме. У детей с ДЦП нарушение произношения речи повышается при тонусе артикуляцион-

ных мышц и при всех видах активных движений конечностей усиливаются дизартрические расстрой-

ства. Каждое произвольное движение повышает тонус общей и речевой мускулатуры. Нельзя требо-

вать от ребенка слишком больших усилий во время уроков. Это связано с тем, что такая нагрузка 

может привести к диффузному повышению мышечного тонуса у ребенка и усилению нарушения про-

износительной стороны речи. 

Ключевые слова: дизартрия, речевая моторика, звуко-слоговая структура, фонематическое 

восприятие, двигательные нарушения, социальные контакты 

Summary. In children with cerebral palsy, impaired speech pronunciation increases with the tone of 

the articulatory muscles, and with all types of active limb movements, dysarthric disorders increase. Each 

voluntary movement increases the tone of the general and speech muscles. You cannot demand too much 

effort from the child during lessons. This is due to the fact that such a load can lead to a diffuse increase in 

muscle tone in a child and an increase in the violation of the pronunciation side of speech. 

Key words: dysarthria, speech motility, sound-syllable structure, phonemic perception, movement 

disorders, social contacts 

USİ zamanı ən çox müşahidə olunan nitq 

pozulması dizartriyadı. Dizartriya- nitq aparatı-

nın innervasiya çatışmazlığı ilə şərtlənən, nitqin 

tələffüz tərəfinin pozulmasıdır. Dizartriya zama-

nı əsas aparıcı qüsur nitqin səs tələffüzü və pro-

sodik tərəfinin sinir sisteminin mərkəzi və peri-

ferik hissəsinin üzvi zədələnməsi ilə bağlı olan 

pozulmadır. 

Dizartriya latın sözüdür, tərcüməsi tələffü-

zün pozulmasıdır. Bir çox tədqiqatçılar bu ter-

mini daha geniş artikulyasiyanın, səs yaranma-

nın, tempin, ritmin və intonasiyanın pozulması 

kimi izah edirlər. Serebral iflic zamanı dizartri-
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yanın skelet və nitq əzələlərinin ümumi pozul-

masını əks etdirən əsas xüsusiyyəti kinestetik 

qavramanın çatışmazlığıdır. Uşaq hərəkətləri 

nəinki çətinliklə və məhdud həcmdə yerinə 

yetirir, həm də öz ətraflarının və artikulyasiya 

orqanlarının hərəkət və vəziyyətlərini zəif hiss 

edir. Bu da məqsədyönlü hərəkətlərin yerinə ye-

tirilməsini çətinləşdirir və səs tələffüzünün po-

zulmasını gücləndirir.  

Serebral iflic zamanı ümumi motorikanın 

və nitq motorikasının qarşılıqlı pozulması həm-

çinin, artikulyasiya aparatının pozulma ağırlığı-

nın əllərin funksiyalarının pozulması ağırlığı ilə 

korelyasiya edir. Əl hərəkətlərinin nitqlə əlaqəsi 

hələ 1928-ci ildə V.M. Bexterev tərəfindən araş-

dırılmışdır. O əl hərəkətlərinin nitq inkişafına 

stimullaşdırıcı təsir etdiyini qeyd etmişdir. 

M.M.Kolsova (1973) tərəfindən aparılmış xüsu-

si tədqiqatlar əsasında belə bir fikir irəli sürül-

müşdü ki, əl barmaqlarının hərəkətləri MSS-ni 

stimullaşdırır və uşağın nitqinin inkişafını sürət-

ləndirir. Artikulyasiya motorikasının ən ağır po-

zulmaları yuxarı ətrafları daha çox zədələnmiş 

uşaqlarda qeydə alınır. 

Serebral iflic zamanı uşaqlarda nitqin tə-

ləffüz tərəfinin pozulma xüsusiyyəti ətrafların 

aktiv hərəkətlərinin bütün növlərində artikulya-

siya əzələlərində tonus artır, dizartrik pozulma-

lar güclənir. Güclə yerinə yetirilən hər bir hərə-

kət ümumi və nitq əzələlərində tonusun artması-

na səbəb olur. Məşğələlər zamanı uşaqdan həd-

dən artıq səy tələb etmək lazım deyil. Çünki, bu 

cür yükləmə uşaqda əzələ tonusunun diffuz art-

masına və nitqin səs tələffüzü tərəfinin pozul-

masının güclənməsinə səbəb ola bilər. USİ za-

manı artikulyasiya motorikasının pozulması nə-

inki uşağın nitqinin tələffüz tərəfinin formalaş-

masını çətinləşdirir, həm də ikincili olaraq fone-

matik qavramanın da pozulmasına səbəb olur. 

Bu uşaqda sözlərin səs təhlilində çətinliklərə və 

heca-səs strukturunda təhriflərə gətirib çıxara 

bilər. 

Lakin uşaqların hamısında səs tərkibinin 

mənimsənilməsində çətinlik eyni səviyyədə ifa-

də olunur. Bəziləri hətta sözləri ayrı-ayrı səs 

elementlərinə parçalamaqda, digərləri ancaq səs 

təhlilinin sadə formalarının öhdəsindən 

gəlir.Çox zaman qüsurlu tələffüz olunan səslərlə 

olan sözlərin təhlilində çətinlik müşahidə olu-

nur. Bu uşaqlarda fonetik-fonematik pozulmala-

rın korreksiyası zamanı diferensial yanaşmanın 

vacibliyini müəyyən edir. USİ zamanı nitq 

kinesteziyalarının spesifik pozulmaları eşitmə-

hərəki-kinestetik əlaqələrin formalaşmasına 

mane olur, bu da yazı prosesini çətinləşdirir. 

Serebral iflicli və dizartriyalı bütün uşaqların 

artikulyasiya bacarıqlarının, fonematik eşitmə-

nin, qavrayış və təhlilin inkişafına istiqamətlən-

miş kompleks sistemli loqopedik tədbirlərə ehti-

yacı var. 

Serebral iflicli uşaqlar üçün dilin leksik 

sisteminin mənimsənilməsində spesifik çətinlik-

lərin olması xarakterikdir. 

N.N. Malofeyev serebral iflicli kiçik yaşlı 

məktəblilər tərəfindən isim və fellərin istifadə 

olunması tezliyini tədqiq etmişdir. Tədqiqat nəti-

cəsində müəyyən olunmuşdu ki, isim, fel və söz 

önləri leksik ehtiyyatın təxminən 90 % ni təşkil 

edir, nitqin digər hissələrindən isə az hallarda 

istifadə olunur. Eyni bir sözün dəfələrlə təkrarı, 

fellərin yetərincə mənimsənilməməsi, onların 

dəqiq mənalarını bilməmək xarakterik idi. 

L.B. Xəlilova tərəfindən serebral iflicli 

kiçik yaşlı məktəblilərdə leksik-semantik pozul-

malar tədqiq edilmişdi. Müəyyən edilmişdi ki, 

uşaqlar bir çox sözlərin mənasını bilmir; sözün 

semantikasını sinonim əlaqədə olan digər sözlə-

rin leksik mənası ilə qarışdırır; bəzən isə sözü 

konkret başa düşür və əsas mənanı anlamır. 

Uşaqlar çoxmənalı sözün mənaları arasında 

funksional ümumiliyi təyin etməyə çətinlik çə-

kirlər, onların semantik təsəvvürləri məhduddur, 

dil abstraksiyarı və ümumiləşmələrdə çatışmaz-

lıqlar var. Kəmiyyət pozulmaları zəif tempdə 

formalaşan məhdud lüğət ehtiyatında təzahür 

edir.  

Serebral iflicli uşaqlarda leksikanın xarak-

terik pozulmaları xəstəliyin spesifikliyi ilə şərt-

lənir. Hərəki pozulmalar, sosial kontaktların 

məhdudluğu uşağın ətraf mühiti fəal surətdə öy-

rənməyini məhdudlaşdırır. Ətrafdakı əşya və ha-

disələr haqqında uşaqların bilik və təsəvvürləri 

tamam və sistemləşdirilmiş olmur, bəzən isə 

ümumiyyətlə səhv olur. Bu, USİ zamanı anali-

zator fəaliyyətin inkişafında olan pozulmalar, 

hərəki analizatorun patologiyası ilə müəyyən 

olunan kompleks assosasiyaların formalaşma-

sında çətinliklər ilə əlaqədardır.  

Ətrafdakı cisimlərin sözlə ifadə olunması, 

sözün "motor görüntüsü"nin artikulyasiya orqa-
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nı tərəfindən həssaslığının zəif olması səbəbin-

dən çətinliklə möhkəmlənir. Uşaq müstəqil ola-

raq fərqli şeylərdə oxşarlıqlar tapa bilmir və 

oxşar cəhətləri bir-birindən ayıra bilmir. Yalnız 

praktik fəaliyyət prosesində ətrafdakı obyektlə-

rinin vahid qavrayışının əsasını təşkil edən mü-

rəkkəb assosasiyalar yaratmaq mümkündür. 

Leksikanın inkişafı üzrə işin xüsusiyyəti 

qavrayışın və təxəyyülün təkmilləşdirilməsini 

ətraf mühitin əşya və hadisələrinin sözlü ifadə 

olunması ilə birgə korreksiya tədbirlərində bir-

ləşdirilməsidir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara, eləcə də 

daha böyük yaşlı uşaqlara ətrafda olan əşyaların 

adını bilmək və tələffüz etmək, onlarla əlaqədar 

fəaliyyəti başa düşmək, əşyaların ayrı-ayrı his-

sələrini fərqləndirmək və adlandırmaq bacarıq-

larını öyrədirlər.  

Lüğət ehtiyatının tərkibi uşaqların ətraf 

mühit haqqında biliklərinin genişlənməsinə, də-

rinləşməsinə və ümumiləşməsinə əsaslanır.  

Serebral iflicli uşaqların leksikası üzərində 

işin spesifikliyi onun əşyavi-praktik və oyun 

fəaliyyəti vasitəsilə sensor funksiyaların və 

idrak fəaliyyətinin inkişafı və korreksiyası ara-

sında sıx əlaqənin olmasıdır. 

Nitqin məna tərəfi üzərində işin tərkibinə 

rabitəli nitqin inkişafını və ümumiyyətlə işin ef-

fektivliyini təmin edən bir sıra üsullar daxildir.  

Leksika üzərində işləyərkən söz ehtiyatı-

nın mənimsənilməsində spesifik çətinliklərin 

yaranması mexanizminin psixolinqvistik aspekt-

lərini nəzərə almaq vacibdir. Yuxarıda təsvir 

olunan artikulyasiya-fonetik, səs, tempo-ritmik 

və prosodik pozulmalar uşaqlarda nitqin ifadə 

olunmasının hərəki proqramını çətinləşdirir. 

USİ zamanı prosodik və semantik pozulmalar 

qarşılıqlı əlaqədardır. Nitqin ifadə olunmasında 

çətinliklər yalnız motor pozulmalar ilə deyil, 

həm də düzgün sözün seçilməsi səviyyəsində 

olan dil əməliyyatlarının çatışmazlığı ilə də şərt-

lənir. Nitq kinesteziyalarının pozulması sözlərin 

möhkəmləndirilməsinə imkan vermir. Ayrı-ayrı 

sözlərin arxasında duran kinestetik əlaqələr bə-

rabərləşir və uşaq tələb olunan sözün tapılma-

sında çətinlik çəkir, bu da özünəməxsus psevdo-

amnestik pozulmalarda təzahür edir. 

Serebral iflicli uşaqlarda onların ümumi 

nitqinin inkişafını ləngidən fonetik-fonematik 

pozulmalar fonunda nitq ünsiyyətinin məhdud-

luğu, eşitmə qavrayışının çatışmazlığı, nitqin səs 

tərəfinə lazımi qədər diqqətin olmaması və pas-

siv nitq səbəbindən qrammatik forma və kateqo-

riyaların mənimsənilməsi həddən artıq zəif olur. 
Problemin elmi yeniliyi. Serebral iflicli uşaq-

ların idrak fəaliyyətinin özünəməxsusluğu dil vahid-

lərinin struktur təhlilini nəzərə çarpacaq dərəcədə 

çətinləşdirir və dilin qrammatik düzümünü mənim-

səməkdə xarakterik çətinlikləri üzə çıxarır. Serebral 

iflicli şagirdlər çox zaman ayrı-ayrı qrammatik 

forma və kateqoriyalardan düzgün istifadə olunma-

sında çətinlik çəkirlər, cümlələrin strukturunu (söz-

lərin düzgün ardıcıllığı pozulur, ikincili dərəcəli 

üzvlər nəzərə alınmır, şəkilçilərdən istifadə olun-

mur) pozurlar. Nitq qüsuru ümumi nitq inkişafsızlığı 

kimi təzahür edən uşaqlarda nitqin qrammatik tərəfi-

nin formalaşmaması müşahidə olunur. Serebral iflic-

li uşaqlarda qrammatik bacarıqların uğurlu formalaş-

ması ancaq uşaqların əqli və nitq inkişafına komp-

leks yanaşma zamanı mümkündür. 

Problemin praktik əhəmiyyəti və aktuallığı. 
Dizartriyanın müxtəlif formaları zamanı korreksiya-

loqopedik işin səmərəliliyi dizartriyanın növünün 

düzgün təyin olunmasından və ona müvafiq olaraq 

korreksiya üsullarından asılıdır. Korreksiya metodla-

rı işlənərkən dizartriyanın müxtəlif formaları zamanı 

əsas aparıcı olan pozulmaları nəzərə almaq lazımdır. 
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PRACTICAL PSYCHOLOGY: EXISTING CHALLENGES 

Xülasə. Məqalədə psixoloqun vəzifə və öhdəliklərinin anlamasına yönəlik araşdırmalardan bəhs olu-

nur. Araşdırmalardan məlum olan problem və çətinliklərə nəzər saldıqda məlum olur ki, günümüzdə sosial 

psixologiyada böhran mövcuddur. Sübut olundu ki, sosial psixologiya cəmiyyət tərəfindən düzgün qiymət-

ləndirilmir, gənc psixoloqlar vəzifə və öhdəliklərinin tam mənimsəməyiblər. Məktəblərdə psixoloq otağı 

yoxdur və ya müasir tələblərə cavab vermir, məktəb psixoloqu özünü vəzifəsinə tam hazır hiss etmir, 

valideyn psixoloqa güvənmir, şagird psixoloqu tanımır, psixoloq məktəbdə təlim və seminarlar təşkil edə 

bilmir, qəbul prosesində psixoloqlar üçün əlavə qabiliyyət imtahanı tələb olunmur. Sadalanan problemlər 

günümüzdə cəmiyyətdə ağır fəsadlarla sonlanır. 

Açar sözlər: praktik psixoloq, müəllim, şagird, valideyn, psixologiya 

Резюме. В статье рассматриваются исследования, направленные на понимание обязанностей и 

ответственности психолога. При рассмотрении проблем и трудностей, выявленных из исследований, 

становится ясно, что на сегодняшний день в социальной психологии наблюдается кризис. Доказано, 

что социальная психология не ценится обществом должным образом, а молодые психологи не в 

полной мере усвоили свои обязанности и ответственность. В школах нет кабинета психолога или он 

не отвечает современным требованиям, школьный психолог не чувствует себя полностью 

подготовленным к своим обязанностям, родитель не доверяет психологу, ученик не знает психолога, 

психолог не может организовать тренинги и семинары в школе. Все эти проблемы приводят к 

серьезным трудностям в современном обществе.  

Ключевые слова: практический психолог, учитель, ученик, родитель, психология 

Summary. The article examines research aimed at understanding the duties and responsibilities of a 

psychologist. When considering the problems and difficulties identified from the research, it becomes clear 

that today there is a crisis in social psychology. It has been proven that social psychology is not properly 

valued by society, and young psychologists have not fully mastered their duties and responsibilities. There is 

no psychologist's office in schools or it does not meet modern requirements, the school psychologist does not 

feel fully prepared for his duties, the parent does not trust the psychologist, the student does not know the 

psychologist, the psychologist cannot organize trainings and seminars at school. All these problems lead to 

serious difficulties in modern society. 

Keywords: practical psychologist, teacher, student, parent, psychology 

Günümüzdə çox aktual olan mövzulardan 

biri də cəmiyyət və psixoloq münasibətləridir. 

Bu dəfə biz praktik psixologiya, mövcud prob-

lemlər və çətinliklərdən söz açacağıq. Praktik 

psixoloq məktəbdə və cəmiyyətdə hansı mövqe 

tutub və hansı öhdəlikləri vardır? Bu sualın ca-

vabı təqdim etdiyimiz mövzunun əsas özəyidir. 

Öncəliklə, praktik psixoloqla tanış olaq. Praktik 

psixoloqun vəzifələri şagirdlərin təlim və tərbi-

yə sahəsindəki çətinlikləri, onların şəxsi və in-

tellektual inkişafındakı qüsurları aradan qaldır-

maqla təlim-tərbiyə sahəsində aparılan işin sə-
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mərəliliyinin yüksəldilməsindən, sosial cəhət-

dən fəal yüksək ideya imkanına malik şəxsiyyə-

tin formalaşmasında pedaqoji kollektivə kömək 

etməkdən ibarətdir. Cəmiyyətdə psixoloji xidmə-

tin başlıca məqsədi uşaq, yeniyetmə və gənclərin 

psixoloji sağlamlığını qorumaqla onların təhsil sa-

həsində müvəffəqiyyətinin artırılmasıdır. Bundan 

sonra biz praktik psixoloqun əsas fəaliyyət istiqa-

mətləri ilə tanış olmalıyıq. Peşəkar psixoloq əsas 

fəaliyyət istiqamətlərini dəqiq bilib, səmərəli 

tətbiq etməlidir. Praktik psixoloqun fəaliyyət isti-

qaməti, əsasən, dörd yerə bölünür: 

1. Psixodiaqnostika. 

2. Psixokorreksiya. 

3. Psixoloji məsləhət. 

4. Psixoprofilaktika [1]  

Məktəbdə psixoloji xidmət prosesində 

əsas yeri psixodiaqnostika tutur. Psixodiaqnos-

tikasının əsas üstün cəhətləri ondan ibarətdir ki, 

psixoloqun köməyi ilə şagirdin əqli və şəxsi im-

kanları aşkara çıxarılır. Bununla da, şagirdin 

fəaliyyət və inkişafını idarə etmək asanlaşır. Bu 

zaman psixoloji işi təşkil edən şəxsdən xüsusi 

hazırlıq tələb olunur. İşi aparan praktik psixoloq 

düzgün sual verməyi, psixoloji problemi müəy-

yənləşdirməyi, lazımi məlumatı əldə etməyi, 

həmin məlumatı təhlil etməyi və bütün bunların 

əsasında zəruri nəticəyə gəlməyi bacarmalıdır. 

Praktik psixoloq aşağıdakı diaqnostik işləri hə-

yata keçirə bilər: 

– Şagirdin ayrı-ayrı fənlər üzrə mənimsə-

yə bilmədiklərinin psixoloji səbəblərini üzə çı-

xarmaq; 

– Şagirdlərin intizamsızlığının psixoloji 

səbəblərini aşkar etmək; 

– Şagirdlərin əqli inkişafının, şəxsiyyəti-

nin və emosional-iradi xüsusiyyətlərinin diaq-

nostikası; 

– Sinifdə şagirdlərarası münasibətlərin po-

zulma səbəbini aşkar etmək; 

– Şagird-müəllim münasibətlərinin pozul-

ma səbəbinin psixoloji diaqnostikası; 

– Uşağın məktəbəhazırlığının psixoloji 

diaqnostikası; 

– Şagirdin ibtidai sinifdən yuxarı siniflərə 

keçməyə hazır olmasının psixoloji diaqnostikası; 

– Şagirdin yeniyetməlik dövründən ilk 

gənclik dövrünə hazırlaşmasının psixoloji diaq-

nostikası [2].  

Əlbəttə ki, bu diaqnostik işləri necə gəldi 

etmək olmaz. Bunun üçün psixoloqun hazırlığı 

və bilik səviyyəsi yüksək olmalıdır. Bundan 

əlavə, psixoloq bir dəfə ilə qərar qəbul etmir. 

Bəsit və şablon testlərdən istifadə edib yanlış 

nəticələrlə qarşılaşmamalıdır. Gənc psixoloqlar 

daha təcrübəli mütəxəssislər ilə əlaqə qurmalı, 

görəcəyi işin ciddiliyini dərk etməlidirlər. O 

zaman diaqnostika daha səmərəli və səmərəli 

alınacaqdır.  

Praktik psixoloqun məktəbdə yerinə yeti-

rəcək işlərdən biri də psixokorreksiyadır. Prak-

tik psixoloqun məktəbdə işi təkcə diaqnostika 

ilə bitmir. Problemin səbəbini aşkara çıxarmaqla 

yanaşı psixoloq həmin problemin aradan qaldı-

rılması üçün iş aparmalıdır. Bundan sonra biz 

istədiyimiz nəticəni əldə edə bilərik. Praktik psi-

xoloq problemin həlli üçün aşağıda göstərdiyi-

miz korreksiya işlərini aparmalıdır. 

*Şagirdlərin şəxsiyyətində özünü göstərən 

əqli emosional və iradi xüsusiyyətlərində olan 

çətinlikləri aradan qaldırmaq; 

*Şagirdlərin yaşıdları və yaşlılar ilə müna-

sibətində şəxsiyyətlərarası problemin aradan 

qaldırılması. [3]  

Psixoloqun növbəti fəaliyyəti psixoloji 

məsləhətdir. Məktəbdə psixoloqun müəllim, 

şagird və valideynlərlə apardığı psixoloji məslə-

hət önəmli yer tutur. Bu məsləhətlər qrup və ya 

fərdi şəkildə aparıla bilər. 

Psixoloji məsləhətin əsas məqsədi aşkar 

olunmuş problem və çətinliklərə müvafiq psixo-

loji yollar göstərməkdir. Praktik psixoloq müəl-

limlərə aşağıdakı hallarda məsləhət verə bilər: 

*Müəllim ilə sinif arasında münaqişə ya-

randığında; 

*Şagirdin maraqlarını aşkara çıxarmaqla 

bağlı; 

*Peşə seçiminə istiqamət verməklə bağlı; 

*Şagirdin dərs yükünün mənimsəmədə çə-

tinliyi zamanı; 

*Şagirdlə müəllim arasında ünsiyyət çə-

tinliyi zamanı; 

*Psixoloqun şagirdlərə psixoloji məsləhəti 

aşağıdakı hallarda məqsədəuyğundur: 

*Həyatda mövqelərinin müyənləşdirmələ-

ri üçün; 

*Oxumaq və öyrənməkdə yaranan çətin-

liklər zamanı; 
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*Yaşıdları və böyüklər ilə normal ünsiy-

yətin qurulmadığında; 

*Özünütərbiyə ətrafındakı psixoloji məs-

ləhətlər; 

*Praktik psixoloqun valideynlərə psixoloji 

məsləhəti: 

*Uşağın məktəbə hazırlamanın psixoloji 

tərəfləri; 

*Şagirdin təhsilə marağının artırılması; 

*Şagirdin hafizəsinin gücləndirilməsi; 

*Uşağın inadkarlığını aradan qadırılması; 

*Hövsələsizlik zamanı psixoloji dəstək; 

*Uşaqda təcavüzkarlığın aradan qaldırıl-

ması [4].  

Psixoloqun məktəbdə həyata keçirdiyi psi-

xoprofilaktik işlər. Psixoloji araşdırmalar və il-

lərini psixologiya sahəsinə həsr edən alimlərin 

müşahidələrindən belə bir nəticəyə gəlinir ki, psi-

xoloji problemin həlli onun qarşısını alınmasın-

dan dəfələrlə çətindir. Bu da bir daha psixoprofi-

laktik işlərin əhəmiyyətini sübut edir. Buna görə 

də psixoloq, müəllim və valideyn şagirdin əqli 

inkişaf və şəxsiyyətinin formalaşmasında müəy-

yən qüsurlara, yayınma hallarına səbəb ola bilə-

cək nüansları aşkara çıxarmağa çalışmalı, müva-

fiq tədbirlər görməlidir. Uşaqda, əsasən, aşağıda 

qeyd etdiyimiz dövrlərdə nəzarətin güclənməsi 

və onunla düzgün davranmaq tələb olunur: 

*Uşağın ilk məktəbə qədəm qoyduğu dövr; 

*İmtahan və tapşırıqların başladığı dövr; 

*Yeniyetməliyin başladığı dövr; 

*İxtisas seçimi və dövlət imtahanı dövrü 

və s. [5]  

Psixoloqun etik normaları. Psixoloji xid-

mətin təşkilində əsas diqqət edilməli məqamlar-

dan biri praktik psixoloqun etik vəzifələrini bil-

məsidir. Etik normaları aşağıda göstərildiyi kimi 

sıralamaq olar: Məxfilik prinsipi; Səriştəlilik 

prinsipi; Məsuliyyətlilik prinsipi; Etika və hüqu-

qa uyğunluq prinsipi; Psixologiyanın düzgün 

təbliği prinsipi; Əziyyətçəkənin rifahının nəzərə 

alınması; Peşəkar əməkdaşlıq prinsipi; Əziyyət-

çəkənin məlumatlandırılması prinsipi. 

Məxfilik prinsipi: Psixoloji xidmət zama-

nı əldə olunan məlumatlar yayıla və digər şəxs-

lərə ötürülə bilməz; Əziyyətçəkənin psixoloji 

prosedurlarda iştirakı könüllü və şüurlu olmalı-

dır; Diaqnostika və məsləhətləşmə zamanı üçün-

cü şəxsin iştirakına əziyyətçəkən özü qərar ver-

məlidir; Şagirdin şəxsı məlumatlarını rəhbərliyə 

ötürməkdən çəkinməlidir; 

SəriĢtəlilik prinsipi: Psixoloq öz bacarığına 

güvənir və özü üçün sərhədləri müəyyən edir; 

Psixoloq apardığı proseslərə görə cavabdehdir;  

Məsuliyyətlik prinsipi: Psixoloq əziyyət-

çəkən qarşısında məsuliyyət daşıyır; Psixoloq 

əziyyətçəkənin şəxsi rifahını düşünür; Auditori-

ya qarşısında işlətdiyi ifadələrə görə məsuliyyət 

daşıyır; Kütləvi çıxışlar zamanı yoxlanılmamış 

məlumatlardan istifadə etmir. 

Etika və hüquqa uyğunluq prinsipi: Psi-

xoloqa rəhbərlik tərəfindən peşə fəaliyyətinə zidd 

tələblər qoyula bilməz; Psixoloq şəxsi ekspert 

vəzifəsini qanuna uyğun yerinə yetirə bilər; Qüv-

vədə olan qanunlara uyqun işin təşkil edilməsi. 

Psixologiyanın düzgün təbliği prinsipi: 

Psixoloq digər peşə sahiblərinə psixoloji metodla-

rın məzmununu açıqlaya bilməz; Əsassız gözlən-

tilərlə nəticələnən ifadələrdən çəkinməlidir; Psi-

xologiyanın uğur və nailyyətlərini təbliğ etməlidir. 

Əziyyətçəkənin rifahının nəzərə alınma-

sı prinsipi: Psixoloq peşə fəaliyyətində sosial 

status, yaş, cins, dini baxışlara görə ayrı-seçkilik 

yarada bilməz; Məktəbdə şagird təhsil prosesi-

nin əsas subyekti sayılır, onun hüquq və maraq-

ları əsas tutulur; Əziyyətçəkənə qarşı xeyirxah 

və qərəzsiz mövqe tutulmalıdır. 

PeĢəkar əməkdaĢlıq prinsipi: 

*Psixoloq nəzəri və praktik yanaşmaların-

dan asılı olmayaraq başqa mütəxəssislərin iş 

prinsipinə hörmətlə yanaşmalıdır; 

*Psixoloq əziyyətçəkənin yanında digər 

həmkarını tənqid edə bilməz; 

*Münaqişəli hallar olarsa psixoloq peşə-

kar birliyə müraciət edə bilər. 

Əziyyətçəkənin məlumatlandırılması 

prinsipi: 

*Psixoloq əziyyətçəkənə onunla aparıla-

caq psixoloji işin məqsəd və metodları barəsin-

də məlumat verməlidir; 

*16 yaşa çatmayan uşaqlar ilə psixoloji 

işin təşkilinə valideyn razılıq verməlidir; 

*Psixoloq aydın danışıq dilindən istifadə 

etməlidir; 

*Termin və mənası çətin anlaşılan sözlər-

dən istifadə etməməlidir; 

*Psixoloq şagirdin bacarıqlarını müəyyən 

edib məlumatlandırmalıdır; 
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*Verilən psixoloji tövsiyələr dəqiq olmalı, 

edilməsi mümkün olmalıdır.[6]  

 Biz qismən praktik psixoloqun vəzifə və 

iş prinsiplərinə nəzər saldıq. Problemlər bölü-

münə keçmədən əvvəl daha aktual mövzu olan 

“Valideynlərlə görüĢ” haqqındakı biliklərimizi 

ümumiləşdirək. Valideynlərlə görüş çox zaman 

psixoloqun çətinliklə üzləşdiyi məqam olur . 

Psixoloq istəsə də çox vaxt valideynlərlə görüş-

məyə nail olmur. Bunun üçün daha əlverişli 

metod “seminar” təşkilidir ki, psixoprofilaktika 

və maarifləndirmə məqsədi ilə aşağıdakı sxemə 

uyqun olaraq keçirmək məqsədəuyğundur 

Seminarın məqsəd və vəzifələri: 

*Ailə və məktəb münasibətlərini möh-

kəmləndirmək; 

*Şəxslərdə ünsiyyət bacarığının formalaş-

ması; 

*Özünüdərk üçün motivasiyalar; 

*Anlama və pozitiv düşünmə keyfiyyətlə-

rinin aşılanması.[9]  

Təlimin strukturu: 

*Görüşün aktual problemlərin həllinə yö-

nəlməsi; 

*Lazımı biliklərin əldə olunması; 

*Bacarıqların formalaşması; 

*Emosional sferanın açılması. 

GörüĢün mərhələləri: 

*Giriş, iştirakçılar ilə xoş atmosferin qu-

rulmaq lazımdır; 

*İştirakçılar həyat təcrübələrini bölüşə 

bilər; 

*Valideynlərə sual verin, danışmaqlarını 

xahiş edin; 

*Uşaqlıq xatirələrinin yada salınmasına 

kömək edin; 

*Müzakirə üçün ümumi mövzular seçin. 

Seminar zamanı praktik iĢin təĢkili: 

*İştirakçıların bacarıqlarının üzə çıxarılması; 

*Rollu oyunlar üzrə çalışmalar; 

*Cütlük və qruplar ilə işin qurulması; 

BağlanıĢ hissəsi: 

*Ayrilmadan öncə yorğunluğu aradan qal-

dırmaq üçün yaxşı bir fon yaratmaq, oyun təşkil 

etmək olar; 

*Növbəti görüşün vaxtını və mövzusunu 

birlikdə müzakirə etmək olar. 

Valideynlərlə görüĢün üstünlükləri: 

*Valideyn məsuliyyətini dərk edə bilir; 

*Uşağın inkişafına seminarın təsiri olur; 

*Valideynlərdə özgüvən hissinin inkişafı 

başlayır; 

*Valideyn öz qabiliyyətini tanıyır; 

*Uşaqlarını dərk etməyə başlayırlar, onu 

fərd olaraq görürlər; 

*Uşağa vaxt ayırırlar, yeni bacarıqlar qa-

zanırlar. 

Praktik psixologiyada mövcud çətinlik-

lər: [7]  

1. Qəbul prosesindəki fənn bölgüsü, tələ-

bənin sonradan qarşılaşdığı çətinliklər; 

2. Qəbul zamanı psixoloqlar üçün qabiliy-

yət imtahanının olmaması; 

3. Təhsil müddətində praktikanın azlığı; 

4. Məktəbdə işləməyə yeni başlayan psi-

xoloqun uyğunlaşma çətinliyi; 

5. Məktəbdə yeni işə başlamış psixoloqun 

ünsiyyət problemləri; 

6. Praktik psixoloq otağının olmaması və 

ya tələblərə uyğunsuzluğu; 

7. Psixoloqun etik kodeksinin tənzimlənmə-

sində hələ ki heç bir qanunun qəbul edilməməsi; 

8. İşə yeni başlayan psixoloqun peşə vəzi-

fələrini lazımı şəkildə bilməməsi; 

9. Müəllim, valideyn və şagirdlər arasında 

psixoloji əlaqənin düzgün qurulmaması; 

10. Cəmiyyətimizdə psixoloq və psixoloji 

işin birmənalı qəbul edilməməsi.[8]  

Qəbul imtahanı zamanı praktik psixologi-

ya ixtisası üçüncü qrupda olması, qəbula kimi 

dövrdə şagirdlərin biologiya və digər uyğun fən-

lərə daha az maraq göstərməsi sonrakı dövrdə 

ali təhsil ocağında tədris olunan bir çox fənlərin 

mənimsənilməsində çətinlik yaradır. 

Qəbul imtahanı zamanı praktik psixologiya 

ixtisası üçün əlavə heç bir tələblərin olmaması 

sonradan tələbələr ixtisasa uyğunlaşmaqda çətin-

lik çəkirlər. Bir neçə dəfə səsləndirdiyim bu 

fikrin aktuallığını nəzərə alıb yenidən yazıram. 

Belə ki, psixologiya sahəsinə gəlmək istəyən bir 

tələbə, öncəliklə, qabiliyyət xarakterli testlərdən 

keçməlidir. Fiziki imkanları uyqun olmayan 

şagird idman və hərbi məktəblərə qəbul ola 

bilmir. Amma psixoloji travmaları olan, həddin-

dən artıq həssas və digər bu kimi çətinlikləri olan 

şagirdlər sadəcə “bal” formatında qəbul olurlar. 

Sonradan bu tələbələr praktik psixoloq kimi 

formalaşmaqda dəhşətli çətinliklərlə üzləşirlər. 

Fikrimi daha dəqiq ifadə etmək üçün belə deyə 
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bilərəm ki, tələbənin bal yığıb qəbul olması onu 

uğurlu bir psixoloq olmasına kifayət etmir. 

Ali təhsil ocaqlarında praktikanın azlığı da 

gələcəkdə psixoloqun işində böyük çətinliklər 

yaradır. Yuxarı kurs tələbələri ilə apardığım 

sorğu nəticəsində belə fikir formalaşır ki, tələbə-

lərin tam əksəriyyəti özünü psixoloqluğa hazır 

hiss etmir. Düzdü, iki ildir dünyada və ölkəmiz-

də hökm sürən xəstəliklər səbəbindən tələbələr 

üçün praktika təşkil olunmur. Amma hazırda 

məktəblərdə psixoloq işləyən əvvəlki illərin mə-

zunları da eyni problemdən narahatdırlar. 

Praktik psixoloq ilk iş ilində yetərli çətinlikl-

ərlə üzləşir. Faydalı təlim və seminarlara qoşul-

mayan, daha təcrübəli psixoloqlardan köməklik 

istəməyən psixoloqlar dərin problemlərlə üzləşirlər. 

Məktəbdə yeni gələn gənc psixoloq özünü 

sübut edə bilmir, özgüvəni itir, peşə fəaliyyətinə 

inamsız yanaşır. 

Bildiyimiz kimi məktəbdə praktik psixolo-

qun tələblərə uyğun otağı olmalıdır. Otaqda azı 

20-25 oturacaq olması, pəncərələrin mövcudlu-

ğu, divar rənglərinin uyğunluğu əsas şərtlərdir. 

Bundan əlavə psixoloq otağının idman zalından 

və musiqi otağından aralıda olması vacibdir. 

Təəssüf hissi ilə deyə bilərik ki, tələblərə uyğun 

psixoloq otağının olmadığı məktəblər də var. 

Praktik psixoloqun etik kodeksi çox təəssüf 

ki heç bir qanun ilə hələ ki tənzimlənmir. Bu da 

psixoloqun məsuliyyətinin azalmasına səbəb olur. 

Psixoloqlar çox vaxtı iş fəaliyyətindən 

əvvəl vəzifələri ilə tanış olmurlar. Araşdırmalar 

aparıb daha peşəkarlıqla seçdikləri sahəyə töhfə-

lər verə bilərlər. 

Əsas çətinliklərdən biri də məktəbdə mü-

əllim, valideyn və şagirdlər arasında psixoloji 

rabitənin olmamasıdır. Araşdırmalarımızdan 

belə bir fikrə gəlmək olur ki, valideynlərin çoxu 

psixoloqu tanımır. 

Əsas problemlərdən olan cəmiyyətdə psixo-

loqa və psixoloji işə fikirlərin birmənalı ol-

mamasıdır. Düşüncə tərzinə görə bir çox insanlar 

psixoloqu “dəli” həkimi kimi qəbul edirlər. Bu 

kimi səhv düşüncələrdən cəmiyyəti biz psixoloqlar 

səmərəli seminar və təlimlərlə xilas edə bilərik. 

Təqdim etdiyim məqalə üçün apardı-

ğım sorğu və araĢdırmalardan bu nəticələrə 

gəlirəm: 

Problemlərin aktuallığını nəzərə alaraq bu 

məqalə üçün məktəb rəhbəri, praktik psixoloq, 

müəllim, valideyn, Ģagird və psixologiya ixti-

sası üzrə təhsil alan tələbələr arasında sorğu 

apardım. Verdikləri cavabların müsahiblərimə 

sonradan çətinliklər yaratmaması üçün anonim-

liyi qorumağı düzgün hesab edib, nəticələri 

ümumi şəkildə təqdim edirəm:  

*Psixoloji xidmətin əsas mahiyyətinə cə-

miyyətimiz tərəfindən düzgün yanaşılmır; 

*Psixoloqun işindən şagirdlərin çoxu xə-

bərsizdir; 

*Valideyn psixoloqa etibar etmir, tanımır; 

*Rəhbərlik psixoloqun işinin təşkilinə 

mane olmur; 

*Praktik psixoloq məktəbdə əsas çətinliklə-

ri: psixoloq otağı, təməl praktik biliklərin azlığı. 

Bu çətinlik və problemlərin siyahısını uza-

da bilərik. Amma biz gücümüzü bu çətinliklərin 

aradan qaldırılması üçün sərf etməliyik. Ümid 

edirəm, araşdırmalarımız mövcud problemlərin 

aradan qaldırlmasına yol açacaqdır. 
Problemin aktuallığı. Günümüzdə ən çox 

müraciət olunan sahədir. 

 Problemin elmi yeniliyi. Atılacaq inamlı ad-

dımlar yenilik ola bilər. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Sağlam cə-

miyyət naminə çalışmaq. 
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PSYCHOLOGĠCAL TRAĠNĠNG ĠN FOOTBALL 

Xülasə. Futbolçuların müxtəlif məşq dövrlərində fiziki və taktiki hazırlığına ayrılan vaxt, onların psi-

xoloji hazırlığına ayrılan vaxtdan çoxdur. Bu hər zaman mübahisələrə səbəb olmuşdur. Futbol oyunu zamanı 

fiziki yük altında, gərginlik anında futbolçuların komanda yoldaşları, rəqibə, azərkeşlərə, hakimə verdiyi 

mənfi reaksiyalar əyani sübutdur. 

Tədqiqat zamanı xüsusi psixoloji hazırlıqla məşğul olmayan, yalnız futbol məşqlərində iştirak edən 

futbolçular arasında aparılan müqayisəli təhlilin nəticəsi göstərmişdir ki, məşğul olanların morfofunksional 

sisteminə və emosional davranışlarına səmərəli təsir müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: futbol, fiziki hazırlıq,psixoloji hazırlıq,futbolçular,emosional hazırlıq. 

Резюме: Время, затрачиваемое на физическую и тактическую подготовку игроков в разные пе-

риоды подготовки, больше, чем время, затрачиваемое на их психологическую подготовку, что всегда 

вызывало споры. 

Результаты сравнительного анализа игроков, которые не занимались специальной психологи-

ческой подготовкой, а только тренировались по футболу, показали, что определялось влияние на мор-

фофункциональную систему и эмоциональное поведение участников. 

Ключевые слова: футбол, физическая подготовка, психологическая подготовка, футболисты, 

эмоциональная подготовка. 

Summary: The time spent on the physical and tactical training of players in different training periods 

is more than the time spent on their psychological training. This has always caused controversy. 

The results of a comparative analysis of players who did not engage in special psychological training, 

but only participated in football training, showed that an effective effect on the morphofunctional system and 

emotional behavior of those involved was identified. 

Keywords: football, physical training, psychological training, footballers, emotional training. 

Mövzunun aktuallığı. Futbolçuların or-

qanizminin harmonik inkişafına təsir edən amil-

lər sırasında psixoloji hazırlıq öndə dayanır Psi-

xoloji hazırlığın məzmunu psixikanın futbolçu-

ya məşq zamanı təsirli davranış, oyunun tələblə-

rinə və stressli vəziyyətlərinə tam uyğunlaşma-

sını təmin edən cəhətlərinin inkişafından ibarət-

dir. Futbolçuların psixoloji hazırlığı içərisindəki 

təsirlərin hamısı onun beş əsas cəhətinin vəhdə-

tində hesab olunur: 1. Psixo-motor hazırlığı (ta-

razlıq, yer-zaman qavrayışı, reaksiya müddəti, 

icra sürəti). 2. İntellektual hazırlıq (diqqət, dü-

şüncə, yaradıcılıq, qətiyyət, yaddaş və təxəy-

yül), 3. Duyğusal hazırlıq (müsbət xarakterli 

emosional vəziyyətlərin inkişafı, emosional ta-

razlıq və sabitlik, mənfi duyğulara nəzarət), 4. 

Könüllü hazırlıq (qarşıya qoyulmuş hədəflərə 

şüurlu diqqət, əzm və cəsarət, təşəbbüs və 

səbir), 5. Şəxsiyyət səriştəsinin inkişafı (motiva-

siya, vərdişlər, xarakter xüsusiyyətləri, şüur, 

temperament və s).{1, s 43} 
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Futbol fiziki keyfiyyətlərin təzahürünün 

yüksək olduğu idman növlərindən biridir. Hərə-

kətlərin qəbul edilməsində həm hərəkət, həm 

texnika, həm də onun ayrı-ayrı hissələri, fərqlər, 

xarakter, forma, amplituda, istiqamət, müddət, 

sürət və hərəkət istiqaməti kimi xüsusiyyətləri 

və xüsusiyyətləri əks olunur. 

Futbolçu özünün müxtəlif məşq dövründə 

təbii olaraq müxtəlif emosional həyəcanlanma 

hallarını yaşayır. Bu emosional həyəcanlanma 

hallarını psixoloji və fizioloji xarakterinə görə 

üç dərəcəyə bölmək olar: 1. Adi emosional 

oyanma 2. Həyəcan 3. Stress. {2, s. 54}Bu hal-

ların hər biri özünün həm psixoloji durumu, 

həm də fizioloji reaksiyası ilə fərqlənir. Emosio-

nal həyəcanlanmanın həyəcan dərəcəsində baş 

verən fizioloji dəyişmələr insanın psixoloji du-

rumu ilə müəyyən edilir. Bu dəyişmələr qısa 

müddət ərzində neytrallaşır və insanın adi emo-

sional oyanma dərəcəsi bərpa olunur. Psixoloji 

durum kifayət etmədikdə, eləcə də psixoloji du-

ruma təsir göstərən faktorlar çox və güclü ol-

duqları halda emosional oyanma həyəcanlanma-

nın həyəcan dərəcəsindən stress dərəcəsinə 

keçid alır. Bu hal kəskin fizioloji dəyişmələrə 

səbəb olaraq ciddi psixoloji pozuntulara gətirib 

çıxara bilər. İnsanın halının emosional həyəcan-

lanmanın stress dərəcəsindən adi emosional 

oyanma dərəcəsinə qayıdışı isə psixoloqların 

müdaxilə etmədikləri hallarda psixi pozuntunun 

xarakterindən asılı olaraq günlər, həftələr və 

daha çox müddət ərzində baş verə bilər. İdmanla 

məşğul olan insanlar tez-tez mübarizə anlarını, 

şəraitlərini yaşamalı olurlar. Mübarizə, yarışma 

şəraitləri isə futbolçuların yüksək dərəcəli emo-

sional həyəcanlanma halları, kəskin psixoloji 

durumları ilə səciyyəvidir. 

Psixoloji hazırlıq peşəkar futbolçu tərbiyə-

sində əhəmiyyətli rol oynayır. İdmançı şəxsiy-

yətinin formalaşmasında və peşəkar bacarıqları-

nın inkişafında mühüm rol oynayır. Psixoloji 

hazırlıq bədənin funksiyalarının və futbolçuların 

davranışlarının sinir və zehni tənzimlənməsi 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə yönəlib. 

İdman təlimi əhəmiyyətli bir zehni stress, 

davamlı "özünü aşma" ilə xarakterizə olunur; 

ciddi nizam-intizam və rejimə bağlılıq tələb 

edir. Hazırlığın effektivliyi oyunçuların zehni 

sabitliyindən də asılıdır. 

Bir futbolçu üçün zəruri olan əsas psixolo-

ji keyfiyyətlər gündəlik məşqlər zamanı, aktiv 

rəqabət fəaliyyətində formalaşır və təkmilləşdi-

rilir. Buna görə hazırlıq prosesi metodik olaraq 

düzgün təşkil olunduğu yerdə bu keyfiyyətləri 

yaxşılaşdırmaq üçün yaxşı bir əsas vardır. 

Xüsusi texnika və psixoloji hazırlıq me-

todları həcmli, gərgin və rasional fiziki fəaliyyə-

tə vacib və məcburi bir əlavə olaraq qəbul edil-

məlidir. Futbolda ən vacib şey, futbolçuların 

taktiki bacarıqlarının asılı olduğu zehni keyfiy-

yətlərin yaxşılaşdırılması kimi görünür. Bunlara 

aşağıdakılar daxildir: müşahidə və diqqətlilik, 

düşüncə və xəyal, uzunmüddətli və əməliyyat 

yaddaş, intizar. 

Bu keyfiyyətlər təlim sessiyalarında inki-

şaf etdirilir, ancaq bu spesifik keyfiyyətlərin tə-

zahür etdiyi kompleks spesifik məşqlərdən isti-

fadə olunması şərti ilə. Məşq prosesinin effek-

tivliyi əsasən bir futbolçunun bunun üçün psixo-

loji hazırlığından asılıdır. Buna görə də, təlim 

prosesinin müxtəlif aspektlərinə motivlərin və 

əlverişli münasibətlərin yaradılmasına daim 

diqqət yetirilməlidir. 

Psixoloji təlimin vacib bir istiqaməti, rə-

qabətin həddindən artıq şərtlərinə uyğunlaşmağı 

və bunlarda müvəffəqiyyətlə çıxış etməyi müm-

kün edən şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin və psixolo-

ji vəziyyətin formalaşması və yaxşılaşdırılması-

dır. Təmkinlilik, özünə inam, döyüş ruhu – bu 

keyfiyyətlər futbolçuların oyundakı hərəkətləri-

ni böyük ölçüdə müəyyənləşdirir. 

Həm zehni vəziyyətləri həm müsabiqədən 

əvvəl, həm də yarışlarda həm məşq prosesində 

xüsusi məşqlər seçməklə, həm də onların özləri-

ni tənzimləməsinin müxtəlif üsullarından istifa-

də etməklə (bağlanma və keçid, əzələ tonusunun 

tənzimlənməsi, tənəffüs məşqləri, avtogen 

məşqlər) mümkündür. ). 

Rəqabətli zehni vəziyyətlərin tənzimlən-

məsi əsasən məşqçinin hərəkətlərindən asılıdır. 

Sakit olmalı, uğura inamlı olmalıdır. Mentorun 

əsəbilik, şübhə, qaynaşma dərhal komandaya 

ötürülür və oyunun gedişatına və nəticələrinə 

mənfi təsir göstərə bilər. Oyunun nəticələrinin 

əhəmiyyəti barədə uzun söhbətlərdən qaçınılma-

lı, uzun iclaslar və qurğular keçirilməlidir. 

Rəqib haqqında məlumat obyektiv olmalıdır: 

onun imkanlarını lazımsız şəkildə şişirtməyə və 

ya ləyaqət istəməyə ehtiyac yoxdur. 
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Hər bir nəzəri və ya praktik dərsdə futbolçu-

ların psixoloji hazırlığına diqqət yetirilməlidir. 

– funksional, fiziki, psixoloji stressə uy-

ğunlaşma; 

– texnologiyanın yüksək keyfiyyətli mə-

nimsənilməsinə hazırlığın formalaşması; 

– idman hazırlığı sahəsində özünütərbiyə 

ehtiyacının formalaşması; 

– idman zəkasının inkişafı; 

– psixoloji funksiyaların və psixomotor 

keyfiyyətlərin inkişafı; 

– gənc idmançıların fərdi potensialının, 

meyllərinin və xüsusi qabiliyyətlərinin açıqlanması; 

– bir gənc futbolçunun idman komandası-

na daxil olması, uyğunlaşması və inkişafı; 

– sistemlərdə effektiv əlaqələrin qurulma-

sı: "məşqçi-idmançı", 

"İdmançı-məşqçi", "idmançı-idmançı", 

"idmançı-fəaliyyət"; 

– gənc idmançı şəxsiyyətinin mənəvi və 

əxlaqi inkişafı; 

– idmana davamlı bir maraq aşılamaq, məşq 

fəaliyyətlərinə münasibət formalaşdırmaq, gənc 

idmançı şəxsiyyətinin dəyər-motivasiya inkişafı; 

– psixoloji vəziyyəti idarə etmək bacarıq 

və bacarıqlarının inkişafı; dəyişkən rəqabət şə-

raitində güləş vərdişlərinin formalaşması; 

– güləş aparmaq qabiliyyətini qorumaq 

üçün özünü idarə etmə bacarıqlarının formalaşdı-

rılması, psixoloji vəziyyətin özünü düzəltməsi; 

– rəqabət vaxtının son saniyəsinə qədər 

davamlı mübarizə üçün motivasiyanın inkişafı; 

– vəziyyəti və rifahı üçün fərdi məsuliyyət 

təhsili (güləşə hazırlıq, bərpa, yuxu, qidalanma, 

xəstələnmənin qarşısının alınması) və s. {3, s. 44} 

Nəticə: Futbolçuların psixoloji hazırlıq sə-

viyyəsinə dair tələblər durmadan artır. Oyunun 

son onilliklərdəki inkişaf dinamikasına əsasən, 

idmançıların daha psixoloji dözümlü olması 

artıq şərtdir. Rəqibin güclü müqaviməti şəraitin-

də oyunçunun vəziyyətə uyğun ən yaxşı qərar-

ları artacaq, daha səbirli və güclü olacaq. Qərar 

qəbul etmək üçün vaxt azalacaq. Oyunun hər 

bölümündə rəqibə, komanda yoldaşlarına, haki-

mə azərkeşlərə hörmətlə yanaşacaq. 
Mövzunun problemi və aktuallığı: Funksio-

nal göstəricilərin fiziki işlər zamanı dinamikası mü-

əyyən etməklə, futbolçuların daxili mühiti haqqında 

geniş məlumat əldə etmiş oluruq. Futbolçuların fizi-

ki hazırlığının yüksəldilməsində müəyyən fizioloji 

göstəricilərin dinamikasının tədqiq olunması aktual 

məsələ olaraq qalır. 
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Summary. The article presents the requirements to be expected when using type problems in primary 

school as a generalization of facts obtained from research and personal experience. Additionally, examples 

of type problems and rules for presenting technologies to students are addressed, and relevant 

methodological recommendations are given. 

Keywords: issue; type issues; complex issues; condition of the issue, plan of solution of the issue; 

accuracy of solution; bringing to a unit ;, solution by the method of ratios, finding the unknown by the 

difference of two quantities; exercises on movement. 

 

 Tədqiqat mövzusunun aktuallığı. Mə-

lumdur ki, şagirdlərin təlimi-idrak fəaliyyəti 

müxtəlif növ tapşırıqların tətbiqi ilə təşkil və 

idarə olunur. Təlim tapşırıqları sırasında sual, 

təlimin növləri kimi məsələlərin də məxsusi im-

kandaşıyıcılıq funksiyaları vardır. 

 Pedaqoji prosesdə “vasitələr” komponenti-

nə aid olan və təlim sisteminin mühüm ele-

mentlərindən biri də məsələ və onun sistemidir. 

Bu element şagirdlərin təlim fəaliyyətinin idarə 

olunmasında ona görə vacib komponent sayılır 

ki, bu, bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanmasının 

bilavasitə iştirakçısı kimi çıxış edir. Hər bir mü-

əllimə bəllidir ki, məsələlərdən səmərəli istifadə 

olunması üçün onun mahiyyətinin düzgün açılm-

ası və sistemləşdirilməsi mühüm şərtlərdəndir. 

Tapşırığın bu növünün təlimin keyfiyyəti-

nin idarə olunmasına, səmərəliliyinin artırılma-

sına təsiri onun növlərinin məqsəd əsasında se-

çilmə və sistem halına gətirilmə səviyyəsindən 

asılıdır.[3;155-156]. Məsələlərin qarşıya qoyul-

muş məqsədə müvafiq seçilməsində və sistem 

halında tətbiqində elmi-pedaqoji əsaslara daya-

nan tələblərə əməl olunması qaçılmazdır. Məx-

susi olaraq ibtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi 

prosesində məsələlərin, o cümlədən tip məsələ-

lərin tətbiqi ilə bağlı tələblərin formulə olunma-

sına və onların tətbiqi qaydalarının işlənilməsinə 

ehtiyac vardır, lakin belə bir vacib didaktik mə-

sələ həllini gözləyir. Sözügedən “boşluğun” 

mövcudluğu praktik-pedaqoqların fəaliyyətində 

yanlışlıqların mövcudluğuna səbəb olmaqdadır. 

 Tədqiqat üzrə ümumiləşmələr, tip məsə-

lələrin növləri və həlli ilə bağlı interpretasiya.  

Məsələ həll etməyi necə öyrətməli? Bu, ən 

çətin pedaqoji problemdir. Mürəkkəblik bundadır 

ki, məsələ həlli üçün ümumi bir alqoritmik üsul 

yoxdur və ola da bilməz. Yəni elə bir üsul vermək, 

elə bir alqoritm təklif etmək mümkün deyil ki, 

onun vasitəsilə istənilən məsələni həll etmək 

mümkün olsun. Ancaq müəyyən bir tip, müəyyən 

bir qrup məsələlər üçün alqoritm, vahid üsul 

göstərmək olur. Amma sözügedən alqoritm başqa 

növ məsələlər üçün yaramayacaq.[1]  

 Riyaziyyatın tədrisi bu və ya digər tip 

məsələ nümunələrinin həllinin öyrədilməsini 

tələb edir. Alqoritm varsa, onda müəllim şagird-

ləri bu alqoritmi tapmağa, ondan istifadə edil-

məsinə doğru yönəltməlidir, həm də elə səviy-

yədə ki, onlar bu alqoritmi o tipli digər məsələ-

lərin həllinə də tətbiq edə bilsinlər (burada veri-

lən məsələlərin eyni tipə mənsub olduğunu dərk 

etmək özü də mənimsəmənin müvəffəqiyyətli 

məqamıdır). Lakin eynitipli olmayan, “qeyri-

standart” adlanan məsələlərə gəldikdə isə onlar 

öncə öyrəndikləri alqoritmin burda yaramadığı-

nı hiss etməli (bu özü də bacarıq tələb edir) və 

bu halda təlimin istiqaməti axtarışa yönəldilmə-

li, bu yöndə oriyentir üçün faydalı ola biləcək 

məsləhətlər, göstərişlər verilməlidir. Bu göstə-

rişlər alqoritmik xarakter daşımasa da, müvəffə-

qiyyət üçün tam təminat verməsə də, şagirdləri 

həllin axtarılmasına sövq edə bilər. Başlıcası da 

budur ki, belə göstərişlərin təsiri altında fəaliy-

yətə təhrik edilən öyrənci əqli fəaliyyətin anali-

tik növü üzrə məchul axtarışı üzrə təcrübə əldə 

etmək imkanı qazanmış olur.  

Ümumiyyətlə, məsələlər interaktiv təlimin 

təşkilat forması kimi tətbiq olunan dərsin idarə 

olunmasında üstün əhəmiyyət kəsb edən vasitə-

dir. Xüsusən dərsin “tədqiqatın aparılması” və 

“yaradıcı tətbiq” mərhələlərində tapşırığın bu 

növündən istifadə olunması tədris işinin səmərə-

liliyinə müsbət təsir edir. 

Burada vurğulamaq yerinə düşər ki, dünya 

elmi-metodik ədəbiyyatında özünəməxsus yer 

tutan D. Poyanın «Как решать задачу» (İngi-

liscədən ruscaya tərcümə, M,1959) kitabında ri-

yazi məsələlərin həllinə ümumi yanaşmanın 

mərhələləri təklif edilib. “Poya cədvəli” adı ilə 

məşhur olan bu mərhələlər aşağıdakılardır: 

a) məsələnin quruluşunu başa düşmək, 

anlamaq; b) həllin planını tərtib etmək; c) pla-

nın icrası, yerinə yetirilməsi; ç) geri qayıtmaq 

və ya həllin yoxlanılması. 
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Məsələnin həlli gedişində meydana çıxan 

və cədvəlin hər hissəsi ilə bağlı suallar qoyulmuş 

və bu suallara kitabda “qısa evristik sözlük” adı 

altında cavablar verilmişdir. Müəllif kitabda qeyd 

edir ki, böyük elmi kəşf müvafiq problemin 

həllinə imkan yaradır, lakin hər hansı bir 

məsələnin həllində də kəşf zərrəsi vardır. Bu işdə 

riyaziyyatın tədrisi geniş imkanlara m-alikdir. 

 Təcrübə göstərir ki, təlim prosesində mü-

əllimlərimiz olduqca müxtəlif cür məsələlər 

tətbiq edirlər. Hansı ki, bunların sayəsində (həll 

prosesində) şagirdlər tərəfindən yeni biliklər 

əldə olunur, təkrarlanır, möhkəmləndirilir, ümu-

miyyətlə, bu prosesdə elmi biliklər sistemi əldə 

olunur. Bu məsələlər bu və ya digər tipə (məsə-

lən, məşqetdirici), habelə bu və ya digər üsulun 

tətbiqi bacarıqlarının formalaşmasına aid ola 

bilər. [4; 125] 

Tədqiqatdan əldə edilən faktların ümumi-

ləşməsi qismində ibtidai siniflərdə tip məsələlər-

dən istifadə olunarkən gözlənilməli tələblər: 

1.Tip məsələlərin düzülüşündə ciddi 

sistem gözlənilməlidir. Bu tələb həm müxtəlif 

tipdə olan məsələlərə, həm də eyni bir tipdə olan 

müxtəlif məsələlərə aiddir. Tip məsələlərin həlli 

zamanı yürüdülən mühakimələrin metodları bir-

birinə yaxın olarsa, bunlara yaxın tip məsələlər 

demək olar. Bu nöqteyi-nəzərdən aşağıdakı tip 

məsələlər yaxın hesab edilir: sadə üçlük qaydası 

və mürəkkəb üçlük qaydası ilə həll edilən məsə-

lələri, verilənlərin birini kənaretmə məsələləri, 

verilənləri bərabərləşdirmə məsələləri, verilən-

ləri əvəz etməyə aid məsələlər və fərziyəyə aid 

məsələlər. Burada onu da unutmayaq ki, mütə-

nasib bölməyə aid məsələlərlə hissələrə bölmə-

yə aid məsələlərin həllinin hesab əsası eyni ol-

masına baxmayaraq bunlar mühakimə metodları 

cəhətdən bir-birindən çox uzaqdır. 

2.Şagirdləri hər hansı bir məsələ tipi ilə 

tanış edərkən, öncə, şifahi həll yolunun tətbiqi 

üçün kiçik ədədlər daxil olan sadə məzmunlu 

məsələlər götürmək gərəkdir. 

3.Başlanğıc mərhələdə, verilən tipdə mə-

sələlərin həll üsulları məsələnin hesab məzmu-

nun əyani olaraq təsəvvür edilməsinə əsaslanan 

mühakimələr vasitəsi ilə axtarılıb tapılmalıdır. 

Verilən tipdə məsələlərin həlli üsulları həmin 

məsələ şərtinin əyani təsəvvür edilməsinə və 

məsələdə verilən kəmiyyətlərin əlaqələrini aşka-

ra çıxaran mühakimələrə əsaslanır. 

4. Şagirdləri yeni məsələ tipi ilə tanış 

edərkən bir-birinin ardınca bir neçə məsələ həll 

etdirmək lazımdır. Başqa məsələ tiplərinin mə-

nimsənilməsi prosesində şagirdlərin əvvəl öyrə-

nilmiş tiplərə dövri olaraq qayıtmaları vacibdir, 

faydalıdır. Təkrar zamanı verilən sadə tip məsə-

ləni mürəkkəb hesab məsələsinə daxil etmək 

tövsiyə olunur. 

5.Verilən tipdə məsələlər qrupunun həlli-

ni, şagirdlərin qüvvəsinə müvafiq nəticələr çı-

xarmaq və ümumiləşdirmələrlə başa çatdırmaq 

faydalı olar; bu nəticə və ümumiləşdirmələrdə 

bütün həll edilmiş məsələlərin ümumi cəhətləri, 

bunların bir-birindən fərqi, bu məsələlərin həlli 

üsulu və ya həlli yolları qeyd edilir. 

6.Bir tip üzrə məsələlərin həlli üzərində 

aparılan işlər qurtardıqdan sonra şagirdlərin 

bunlara oxşar məsələ qurmaları məsələlərin qu-

ruluşunun, onların şərtlərinin, məsələyə daxil 

edilən kəmiyyətlər arasındakı münasibətin öy-

rəncilər tərəfindən daha dərin anlaşılmasına və 

mənimsənilməsinə kömək edir; şagirdlərin 

düzgün məsələ qura bilmələri onun bu tipdə mə-

sələləri yaxşı mənimsəmiş olduğunu və onları 

həll etməyi bacardıqlarını göstərmiş olur.[3; 

134-135] 

 Tip məsələlərin nümunələri və onların həlli 

texnologiyalarının şagirdlərə təqdim olunması.  

 1.Vahidə gətirmə üsulu ilə həll edilən mə-

sələ nümunəsi. 

a) Məsələ. 5 dəftər 60 qəpikdir. Bu cür 7 

dəftər neçə qəpikdir? 

Məsələnin şərtini belə yazmaq olar:  

5 dəftər ................60 qəpik 

7 dəftər.................? 

 Şagirdin bu məsələni həll etməsi üçün 

onun belə mühakimə yürütməsi gərəkdir: 5 

dəftər 60 qəpikdirsə, bir dəftər bundan 5 dəfə 

azdır, yəni 60 qəp : 5 =12 qəpik olar. Bir dəftə-

rin qiyməti 12 qəpikdir, 7 dəftərin qiyməti bun-

dan 7 dəfə çox olar, yəni 12 qəpik  7 = 84 qəpik. 

b) 4 dəftər 80 qəpikdir. 60 qəpiyə bu cür 

necə dəftər almaq olar? 

 Şagird bu məsələni həll edərkən belə mü-

hakimə yürüdür: 4 dəftər 80 qəpikdir. Bir dəftər 

dörd dəfə az olar, yəni 80 qəpik : 4=20 qəpik. 

Bir dəftərin qiyməti 20 qəpikdirsə, 60 qəpikdə 

20 qəpiyin olduğu qədər dəftər almaq olar: 60 

qəpik :20 qəpik=3(dəftər). 
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 2. Nisbətlər üsulu ilə həll olunan məsələ 

nümunəsi. Yuxarıdakı məsələlərdə dəftərlərin 

sayı ilə onların ümumi dəyərini göstərən ədədlər 

bir-birinə bölünən ədədlərdir. Lakin bu kəmiy-

yətlər bir-birinə tam bölünən ədədlərlə ifadə 

edilmədikdə, bu məsələni vahidə gətirmək yolu 

ilə həll etmək olmaz. Belə hallarda nisbətlər 

üsulu tətbiq olunur. 

 Məsələ. 5 litr süddən 3 stəkan qaymaq 

çıxır.15 litr süddən neçə stəkan qaymaq çıxar? 

 3 ədədi 5-ə tam bölünmür, ona görə bu 

məsələni vahidə gətirmə üsulu ilə həll etmək 

mümkün deyildir. Bunun üçün nisbətlər üsulu 

tətbiq edilir. Belə mühakimə edilir:15 litr 5 litr-

dən çoxdur, deməli, bundan qaymaq daha çox 

çıxar.15 ədədi 5-dən 3 dəfə çoxdur(15     
  . Ona görə 15 litrdən 3 stəkan qaymaq 

çıxmaz, 3 dəfə çox, yəni 9 stəkan qaymaq çıxar. 

Bu halda şagirdlərin həmin üsulu başa düşmələ-

ri üçün şəkil, cədvəl tətbiq etmək və hazırlıq 

təmrinləri aparmaq yolu ilə prosesi əyaniləşdir-

mək lazımdır. 

 3. Mütənasib üsulu ilə həll olunan məsə-

lələrə nümunə. 

 Məsələ. Eyni cür iki top parçanın pulu 40 

manat edir. Birinci topda 5m, o birində isə 3m 

parça vardır. Hər topun pulu nə qədər edir? 

 Məsələnin analiz üsulu ilə təhlil olunur: 

 Müəllim: Məsələdə nə soruşulur? 

 Şagird: Hər top parçanın pulu nə qədərdir? 

 Müəllim: Hər top parçanın pulu nə qədər 

etdiyini tapmaq üçün hansı məlumlar olmalıdır? 

 Şagird: Parçanın bir metrinin qiyməti və 

topdakı parçanın metrləri miqdarını bilmək la-

zımdır. 

 Müəllim: Məsələdə bunların hansı mə-

lumdur və hansı məchuldur? 

 Şagird: Miqdar məlumdur(5m və 3m). 

 Müəllim: Qiyməti tapmaq olarmı? Bunu 

tapmaq üçün məlumlar varmı? Hansılardır? 

 Şagird: Qiyməti tapmaq olar. İki topda 

8m parça var, bunun pulu 40manat edir. Bura-

dan qiyməti tapmaq olar. 

 Müəllim: Məsələnin həll planı nə cür olar? 

1) İki topda neçə metr parça var? 

5+3=8(m); 

2) Bir metr parça neçəyədir? 

         (man); 

3) 5 metr parçaya neçə manat verdilər? 

       (       

4) 3 metr parçaya neçə manat verdilər? 

       (     . 

Yoxlama: 25+15=40 (man.). 

Mütənasib bölməyə aid məsələlər quruluş 

etibarilə çox müxtəlifdir. Yuxarıdakı məsələdə 

verilən ədədi iki ədədlə mütənasib hissələrə 

bölmək tələb olunurdu. Lakin bəzi məsələlərdə 

ədədi üç və daha çox ədədlə mütənasib hissələrə 

bölmək lazım gəlir. 

4. İki kəmiyyətin fərqinə görə məchulu 

tapmağa aid məsələlərə nümunə. 

Bu cür məsələlər şagirdlərin riyazi inkişa-

fına çox yaxşı təsir göstərir. Bu məsələlər şa-

girdləri ədədi məlumlar üzərində diqqəti mər-

kəzləşdirməyə, onları bir-biri ilə müqayisə et-

məyə və müqayisəyə əsasən məsələnin həlli 

üsulunu axtarıb tapmaq yolunda sadə nəticələr 

çıxarmağa məcbur edir.[2; 137]. 

Nümunə olaraq bu tipə aid məsələ təqdim 

edək. 

 Məsələ. Bir təyyarə 7 saat, o biri təyyarə 

isə 4 saat uçmuşdur. Birinci təyyarə ikincidən 

1200 km artıq uçmuşdur. Bunların sürəti bəra-

bər olarsa, hər biri nə qədər məsafə uçmuşdur? 

 Məsələnin təhlilindən aydın olur ki, onun 

həlli üçün 1) təyyarələrin sürətini və 2) uçuş 

vaxtını bilmək lazımdır. Uçuş müddəti məsələ-

nin şərtində verilmişdir: 7saat və 4 saat. Sürət 

verilməmişdir. Bunu tapmaq lazımdır. 

 Məsələnin ikinci şərtində deyilir: birinci 

təyyarə ikincidən 1200 km artıq uçmuşdur. Bu 

əsasa görə qarşıya belə bir sual çıxır: uçuş sürət-

lərinin bərabər olmasına baxmayaraq, nə üçün 

onların uçduğu məsafələr bərabər deyildir? Bu 

sualın cavabı məsələnin mətnindəki birinci cüm-

lədədir: Birinci təyyarə 7 saat, ikinci təyyarə 4 

saat uçmuşdur. Deməli, birinci təyyarə ikincidən 

3 saat çox uçmuşdur. Birinci təyyarə ikincidən 

1200 km çox uçmuşdur. Deməli, birinci təyyarə 

1200 km məsafəni 3 saatda uçmuş olur. Bura-

dan təyyarənin 1 saatda sürətini asanlıqla 

tapmaq olur. Bundan sonra da sürət və vaxta 

görə məsafə, yəni məsələdə tələb edilən kəmiy-

yəti tapmaq olar.  

Nəhayət, məsələnin planı və həlli belə 

olar: 

1) Birinci təyyarə ikincidən neçə saat çox 

uçmuşdur? 7saat-4saat=3 saat; 

2) Təyyarələr 1 saatda hansı sürətlə uç-

muşdur? 1200km:3saat=400km/saat (sürətlə); 
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3) Birinci təyyarə neçə kilometr uçmuş-

dur? 400km   7=2800 km ; 

4) İkinci təyyarə neçə kilometr uçmuşdur?

400km  4=1600 km. 

Yoxlanması: 1800km-1600km=1200km. 

5.Hərəkətə aid məsələlərə nümunə. Hərə-

kətə aid məsələlər mövzusuna görə başqa növ 

məsələlərdən fərqlənir. Onların həlli metodika-

sının da özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Şa-

girdlər bu tip məsələlər həll etməklə sürət, vaxt 

və məsafə arasındakı asılılığı müəyyən edirlər. 

Bunun da riyaziyyat və fizikada çox böyük əhə-

miyyəti vardır. Hərəkət məsələlərində 3 kəmiy-

yət iştirak edir. Buna görə də hərəkətə aid məsə-

lələrin 3 növü olur: 

I-verilən vaxt və sürətə görə məsafənin

axtarılması; 

II-məsafə və sürətə görə vaxtın axtarıl-

ması; 

III-məsafə və vaxta görə sürətin axtarıl-

masını tələb edən məsələlər.[2;139] 

Hərəkətə aid məsələlərin həllinə başla-

mazdan əvvəl ”qarşı-qarşıya hərəkət”, “əks isti-

qamətdə hərəkət”, “hərəkətin eyni vaxtda baş-

lanması” və s. anlayışlar konkret misallar vasitə-

silə aydınlaşdırılmalıdır. Məsələnin şərtinə görə 

şəkil çəkmək məcburidir. 

Məsafənin tapılmasına aid məsələ. İki pi-

yada eyni zamanda iki kənddən qarşı-qarşıya 

yola düşdülər və üç saatdan sonra görüşdülər. 

Bir saata birinci piyada 4 km, ikinci piyada 5 

km getmişdir. Kəndlər arasındakı məsafəni 

tapın. 

Əvvəlcə şagirdlər məsələni səssiz, sonra 

isə bir nəfər ucadan oxuyur. Müəllim məsələni 

təhlil edərkən sinfin səviyyəsindən asılı olaraq 

məsələnin şərtini şəkil və düsturla göstərə bilər: 

s=?(məsafə); t=3 saat(vaxt);v=4 km/saat 

və v= 5 km/saat (sürət); s=v t. 
Məsələdə nə deyilir, məsələdə verilən 3 

saat, saatda 4 km, saatda 5 km nəyi göstərir? 

Hər piyada görüşənə qədər neçə kilometr yol 

getmişdir? Məsələdə nə soruşulur? Məsələnin 

həll planı və icrası: 

1) Birinci piyada qarşılaşana kimi neçə ki-

lometr getdi? 4km   3 =12km; 

2) İkinci piyada qarşılaşana qədər neçə

kilometr getdi? 5 km 

3) Kəndlər arasındakı məsafə nə qədərdir?

12 km+15 km=27 km; 

Bu məsələyə görə şagirdlərlə birgə ifadə 

də tərtib etmək olar:             (  
Vaxtın tapılmasına aid məsələ. Araların-

dakı məsafə 27 km olan iki kənddən eyni vaxtda 

qarşı-qarşıya iki piyada yola düşdü. Onların biri 

saatda 4km, o biri saatda 5 km gedirdi. Piyada-

lar neçə saatdan sonra görüşəcəklər? 

Şərti: s=27 km(məsafə); v=4 km/saat və 

v=5 km/saat (sürət); t=?(vaxt); t=s:v (Vaxtı 

tapmaq üçün məsafəni sürətə bölmək lazımdır). 

Bu məsələnin həllində belə bir yanaşma 

nəzərdən keçirilir: 

1) İki piyada 1 saata neçə kilometr yol

getmişdir? 4 km+5km=9km; 

2) Piyadalar neçə saatdan sonra görüşər-

lər? 27:9=3(saat) 

Məsələnin ifadə qurmaqla həlli: 27 : 

(5+4)=3(saat). 

Sürətin tapılmasına aid məsələlərə nümunə. 

Məsələ . Aralarındakı məsafə 27 km olan 

iki kənddən eyni vaxtda qarşı-qarşıya iki piyada 

yola çıxdı və 3 saatdan sonra görüşdülər. Birinci 

piyada saatda 4 km sürətlə gedirdi. İkinci piyada 

hansı sürətlə gedirdi? 

Məsələnin şərti: s=27 km; t=3 saat(vaxt); 

v=4 km/saat və v=?; v=s:t. 

Bu məsələ də birinci məsələyə oxşar şəkil-

də təhlil olunur. Sürəti tapmaq üçün məsafəni 

zamana bölmək lazımdır. 

Bu məsələnin həllində belə bir yanaşma 

nəzərdən keçirilir: 

1) Birinci piyada qarşılaşana kimi neçə ki-

lometr yol getmişdir? 

27-12=15(km);

2) İkinci piyada qarşılaşana kimi neçə ki-

lometr yol getmişdir? 

27-15=12(km);

3) İkinci piyada hansı sürətlə gedirdi?

15:3=5 (km/saat). 

Məsələnin ifadə qurmaqla həlli:  

(27-4        (  
Sonuncu üç növ məsələlərin həllindən 

sonra ümumiləşdirmələr aparılır. 

Qarşı-qarşıya hərəkətə aid məsələlərdən 

başqa iki cismin bir istiqamətdə hərəkətinə aid 

məsələlər də ibtidai siniflərdə həll edilir. Bu mə-

sələləri iki varianta ayırmaq lazımdır: 1)hərəkət 

bir düz xətt üzərində olan müxtəlif nöqtələrdən 

eyni vaxtda başlayır; 2)hərəkət bir nöqtədən 
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müxtəlif vaxtlarda başlayır. Aşağıdakılar bunla-

ra nümunə ola bilər. 

Məsələ. Bir atlı A məntəqəsindən çıxaraq 

saatda 12 km sürətlə gedir, eyni vaxtda bir piya-

da B nöqtəsindən çıxaraq saatda 4 km sürətlə 

yol gedir. Bunlar eyni istiqamətdə hərəkət edir-

lər. A və B arasındakı məsafə 24 km olarsa, atlı 

neçə saatdan sonra piyadaya çatar? 

Məsələ. Səhər saat 6-da Moskvadan Bakı-

ya sürəti saatda 235 km olan bir yük təyyarəsi 

yola düşdü. Üç saatdan sonra bunun dalınca sü-

rəti saatda 376 km olan bir sərnişin təyyarəsi 

uçdu. Bu təyyarə yük təyyarəsinə saat neçədə 

çatacaqdır? 

6. İki ədədin cəminə və fərqinə görə bu 

ədədlərin tapılması məsələlərinə nümunə. Bu tip 

məsələlərin həllinə aşağıdakı məzmunlu hazırlıq 

işləri aparılır. 

Məsələ.10 karandaşı 2 şagirdə elə payla-

malı ki, onlardan biri digərindən 2 karandaş çox 

alsın. Karandaşları şagirdlər arasında necə 

bölək? 

Tapşırıq bu üsulla yerinə yetirilir: a)əvvəl-

cə 2 karandaşı kənara qoymaq; b)sonra qalan 8 

karandaşı 2 bərabər yerə bölmək; c)kənara qo-

yulmuş 2 karandaşı şagirdlərdən birinin aldığı 4 

karandaşın üzərinə əlavə etmək. 

Sonra müəllim şagirdlərə müraciət edir: 

İndi etdiklərimizi yazaq: 

1) 10 kar.-2 kar.=8 kar. ; 2)8 kar.:2=4 kar. 

; 3)4 kar.+2 kar.=6 kar. 

Cavab:Şagirdlərdən biri 4, o biri isə 6 ka-

randaş almış olur. 

Şagirdləri bu məsələ tipi ilə tanış edərkən 

onlara ədədin bir neçə təklik artırılmasına aid 

məsələlərin tərsi kimi baxmaq olar. 

Məsələ. İki oğlan balıq tuturdu. Birinci   

balıq, ikinci ondan 4 dənə  

çox balıq tutdu. İki oğlan birlikdə neçə 

balıq tutmuşdur? 

Məsələ. İki oğlan bir yerdə cəmi 30 balıq 

tutmuşdur. İkinci uşaq birincidən 4 dənə artıq 

balıq tutmuşdur. Hər oğlan neçə balıq tutmuşdur? 

Bu tip məsələlərin mürəkkəbləşdirilmiş 

növlərində üç-dörd ədədin cəmi və iki-üç fərq 

verilir. 
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Məxsusi olaraq ibti-

dai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi prosesində tip mə-

sələlərin tətbiqi ilə bağlı tələblərin formulə olunmuş 

və onların tətbiqi qaydaları işlənilmişdir.  

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti. İbtidai sinif-

lərdə riyaziyyatın tədrisi prosesində tip məsələlərin 

tətbiqi ilə bağlı tələblərin formulə olunması və onla-

rın tətbiqi qaydalarının işlənilməsi bu aspektdən 

praktik-pedaqoqların fəaliyyətində özünü göstərən 

yanlışlıqların aradan qalxmasına müsbət təsir edir. 
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Xülasə. Təqdim olunan məqalədə müxtəlif həll üsullarından istifadə etməklə öyrənənlərdə yaradıcılıq 

elementlərinin formalaşdırılmasının əhəmiyyəti araşdırılır. Göstərilir ki, məsələnin müxtəlif üsullarla həlli ri-

yazi təfəkkürün, o cümlədən yaradıcılıq elementlərinin inkişafında mühüm rol oynayır. Məsələlərin müxtəlif 

üsullarla həll edilməsinin imkanları çoxdur və müəllim bu imkandan səmərəli istifadə etməklə öyrənənlərin 

yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşmasını istiqamətləndirə bilər. 
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Резюме. В представленной статье исследуется формирование творческих элементов у обу-

чаемых с использованием различных способов решения. Показывается, что решение задач различ-

ными способами играет важную роль в развитии математического мышления, в том числе творческих 

элементов. Решение задач различными способами имеет много возможностей и преподаватель ис-

пользуя эти возможности может направлять формирование творческих способностей обучаемых. 
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Summary. The presented article is reaserched the formation of creative elements in students using various 

solutions. It is shown that solving problems in various ways plays an important role in the development of 

mathematical thinking, including creative elements. Solving problems in various ways has many possibilities and the 

teacher using these possibilities can guide the formation of the creative abilities of the students.  
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Məlum olduğu kimi, riyaziyyat təliminin 

başlıca məqsədlərindən biri öyrənənlərin müstə-

qilliyinin, məntiqi təfəkkürünün, təfəkkür fəa-

liyyətinin formalaşdırılmasıdır. Belə ki, müasir 

inkişafetdirici təlim sistemində öyrənənlərin 

ümumtəlim bacarıqları reproduktiv yox, produk-

tiv təlimin tələbləri səviyyəsində başa düşülür. 

Bu səbəbdən də riyaziyyat təliminin məzmunu 

öyrənənlərin riyazi inkişafının imkanlarını 

təmin etməli və yaradıcılıq elementləri hesabına 

zənginləşdirilməlidir. Bu cür tələb ilk növbədə 

riyaziyyat təlimi prosesində yaradıcı xarakterli 

çalışmaların (məsələ, misal və s.) həlli vasitəsilə 

daha səmərəli reallaşdırıla bilər. 

Həmin tələblər baxımından riyaziyyatın, o 

cümlədən riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi və 

riyazi biliklərin mənimsənilməsi prosesi konkret 

hərəki təfəkkürdən mücərrəd anlayış təfəkkürünə 

tədricən keçidlə nəticələnməlidir. Bu tələb həll 

olunan məsələlərin çətinlik dərəcələrinin və idra-

ki funksiyalarının tədricən artırılması yolu ilə ye-

rinə yetirilə bilər. Bu zaman elə çalışmalar seçil-

məlidir ki, onlar bir neçə həll üsuluna malik 

olsun və həmin həll üsullarını tapmaq, onların 

içərisindən daha səmərəlisini seçmək öyrənən 

üçün maraqlı olsun və yaradıcı xarakter daşısın. 

Təcrübə göstərir ki, öyrənənlər arasında 

riyaziyyata daha çox marağı olanlar yaradıcılıq 

fəaliyyətinə həvəslə qoşulurlar. Belə ki, onlar 

əlavə çalışmalar həll edir, həll prosesində ob-

yektlər arasında riyazi qanunauyğunluqları və 

əlaqələri müstəqil tapmağa cəhd edirlər. Belə 

fəaliyyət zamanı onlar fəndaxili (anlayışdaxili 

və anlayışlararası) və fənlərarası əlaqələrdən is-

tifadə edirlər. Təbii ki, bu fəaliyyətdə müəllim 

əsas istiqamətverici simadır. 

Yaradıcı fəaliyyətin daha məzmunlu ol-

ması, bu işə marağın sönməsinin qarşısının alın-

ması üçün müəllim öyrənənlərə yaxından 

kömək göstərməlidir. Ona görə də müəllimin 

özü riyaziyyat təlimi prosesində yaradıcılıq ele-

mentlərinin, mühakimə yürütmə qabiliyyətinin 

inkişafının mahiyyətini yaxşı bilməli və tətbiq 

etməyi bacarmalıdır. 

Məsələ həllində yaradıcılıq elementlərinin 

əsası ondan ibarətdir ki, öyrənən hər hansı mə-

sələdə tətbiq etdiyi priyomu digər məsələnin 

həllinə köçürə bilməlidir. Bu bacarıq onun yara-

dıcılığının əsas elementidir və metodika elmində 

bu, priyomun köçürülməsi adlanır. 

Məsələ həlli üzərində əqli fəaliyyət prose-

sində üzə çıxan yaradıcı düşüncə və istedad ele-

menti kimi şagirddə ümumiləşdirmə qabiliyyəti 

formalaşır. Belə ki, şagird məsələ həlli ilə siste-

matik təmasda olduqda müxtəlif fabulalı məsə-

lələrin xarici (informasiya) strukturlarını və 

struktur elementlərini müqayisə edərək, həmin 

elementləri daha ümumi hallara köçürməklə 

geniş məsələ sinifləri şərh etmək kimi yaradıcı-

lıq qabiliyyəti nümayiş etdirə bilər. Belə qabi-

liyyət xüsusidən ümumiyə, sadədən mürəkkəbə, 

konkretdən mücərrədə və tərsinə keçidlə bağlı 

təfəkkür prosesidir [2, s.90-91]. 

Riyaziyyat təliminin qarşısında duran əsas 

vəzifələrdən biri də öyrənənlərin mühakimə yü-

rütmə qabiliyyətini inkişaf etdirməkdir. Mühaki-

mə qabiliyyəti ardıcıllıqla bir fikirdən başqa bir 

fikri, bir hökmdən başqa hökmü çıxara bilmək 

imkanında, hadisələri vaxta görə bir-birinə zidd 

gəlməyən qaydada görmək bacarığında özünü 

göstərir. Məsələnin həlli zamanı mühakimə yü-

rütmə qabiliyyəti şərtdə verilənlər arasında əla-

qələrin dərk edilməsində təzahür edir. 

Mühakimə yürütmə qabiliyyəti iki cəhətlə 

– kəmiyyət və keyfiyyət cəhətləri ilə xarakterizə 

olunur. Birinci halda, o nəzərdə tutulur ki, 

uşaqda bu qabiliyyət nə qədər yaxşı inkişaf et-

mişsə, o, çətin nəticələr çıxarmağın öhdəsindən 

bir o qədər asanlıqla gələcəkdir. İkinci halda, 

yəni mühakimə qabiliyyətinin keyfiyyət cəhət-

dən inkişafı araşdırılarkən nəzərdə tutulur ki, bu 

qabiliyyət uşaqda nə qədər yaxşı inkişaf etmiş-

sə, şagird mühakiməsində bir o qədər az məntiqi 

səhvlərə, ziddiyyətlərə yol verəcəkdir [3, s.74]. 

Mühakimə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi 

üçün fərziyyə üsulu ilə həll edilən məsələlərdən 

istifadə etmək məqsədəuyğundur. Bu üsuldan 

istifadə edərək məsələləri həll edərkən, fərziyyələr 

qəbul etmək və həmin fərziyyələrə əsaslanan 

nəticələr çıxarmaq, həmçinin müəyyən edilmiş 

mühakimələrə görə nəticələr çıxarmaq lazım olur. 

Fərziyyə üsulu ilə həll edilən məsələlərin 

səciyyəvi xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

*hər hansı bir fərziyyənin daxil olduğu 

mühakimə prosesi; 

*bu fərziyyədən çıxan nəticələrin (səbəb-

lərin) nəzərdən keçirilməsi; 

*məsələ həlli üsulunun müəyyən edilməsi. 
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Məsələnin müxtəlif üsullarla həlli riyazi 

təfəkkürün, o cümlədən yaradıcılıq elementləri-

nin inkişafında mühüm rol oynayır. Artıq ibtidai 

siniflərdən başlayaraq, riyaziyyat kursunda düz 

və tərs mütənasib kəmiyyətlərə aid biliklər mə-

sələ həlli vasitəsilə verilir. Bu zaman məsələlərin 

müxtəlif üsullarla həll edilməsi imkanları vardır və 

müəllim bu imkandan səmərəli istifadə etməklə öy-

rənənlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşma-

sını istiqamətləndirə bilər. Məsələnin ikinci bir 

üsulla həllinin axtarılması öyrənən üçün bir tədqi-

qat, yaradıcılıq fəaliyyətidir. Məhz bu cür fəaliyyət 

prosesində öyrənən məsələdəki kəmiyyətlər arasın-

dakı asılılıqları dərindən və aydın surətdə dərk edir 

və bu biliklər onun yaradıcılıq qabiliyyətinin for-

malaşmasında mühüm rol oynayır. 

Qeyd edək ki, mütənasib kəmiyyətlərə aid 

məsələlərin həlli vasitəsilə aşağı siniflərdə funk-

sional asılılıq haqqında təsəvvürlər tədricən 

qeyri-aşkar şəkildə formalaşır. 

Prof. S.S. Həmidovun fikrincə, şagirdlərə 

məsələ həllinin öyrədilməsi müəllimdən çox 

böyük metodiki ustalıq və zəhmət tələb edir. Bu, 

bir tərəfdən müəllimin izahının konkret, sadə və 

ardıcıl xarakter daşımasından, digər tərəfdən isə, 

məsələ həlli prosesinin əyaniləşdirilməsindən 

asılıdır. Müəllimin sinifdə həll etdiyi məsələyə 

oxşar məsələni şagirdlər o zaman tərtib edə bi-

lirlər ki, onlar kəmiyyətlər arasındakı asılılıqla-

rın riyazi mahiyyətini dərk etsinlər, öz sözləri 

ilə ifadə etməyi bacarsınlar. Şagirdin tərtib etdi-

yi hər bir məsələ və müstəqil surətdə məsələ 

həll etməsi onun sanki riyazi qabiliyyəti olub, 

özünə inam yaranmasına, riyaziyyata marağın 

artmasına, məsələdən “qorxmamağa” kömək 

edir. Həll olunmuş məsələnin başqa bir üsulla 

həll edilməsi şagirdin yaradıcılığı hesab olunur 

və o, bundan mənəvi qida alır [1, s. 92-93]. 

Öyrənənlərdə analogiya, ümumiləşdirmə, tə-

fəkkür çevikliyi kimi keyfiyyətlərin formalaşdı-

rılmasının daha səmərəli yolu mətn məsələlərinin 

həlli və yeri gəldikcə, müxtəlif həll üsulları ilə 

sistematik məşğul olmaqdır. Bu, mətnli məsələlərin 

həlli priyomlarının müxtəlif məzmunlu məsələlərə 

qarşılıqlı köçürülməsinin əsas nəticəsi kimi özünü 

təqdim edir. Priyomun köçürülməsi isə, qeyd 

etdiyimiz kimi, yaradıcılıq elementidir. 

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, təfəkkü-

rün psixi proses kimi intellektual fəaliyyətə qo-

şulması, yeni nə isə etməyə can atmaq, daha çox 

və daha yaxşı etməyə maraq yaradıcılıq təşəb-

büsüdür. Yaradıcılıq insan fəaliyyətinin həm ali, 

həm də ən mürəkkəb forması olub, insanın özü-

nütəsdiq üsuludur [2, s. 93]. 

Yaradıcılıq potensialının hər bir fərddə ol-

duğunu psixoloqlar artıq çoxdan sübut etmişlər. 

Çünki yaradıcılıq fəaliyyəti beynin təbii funksi-

yası olub, müəyyən fəaliyyət prosesində təzahür 

edir və reallaşdırılır. Lakin, qeyd edək ki, şagird 

yaradıcılığını alim-tədqiqatçı yaradıcılığından 

fərqləndirmək lazımdır. Alim-tədqiqatçı olma-

yanı yaradır, şagird isə hamının bildiyi, lakin 

özünün bilmədiyi düşüncənin köməyi ilə tapdığı 

onun yaradıcılığıdır. Şagirdin belə yaradıcı işini 

isə, bəzən “kiçik kəşf” də adlandırırlar. 

Bildiyimiz kimi, ənənəvi təhsildə “mə-

nimsəmə = başa düşmə + yadda saxlama” for-

mulu tətbiq olunurdu. Müasir təhsil sistemində 

isə yeni tələblər qoyulmuş və bu formul “bila-

vasitə yiyələnmə = mənimsəmə + biliklərin 

praktik fəaliyyətdə tətbiq edilməsi” formulu ilə 

əvəz edilmişdir. Əldə edilmiş nəzəri biliklərin 

daha geniş tətbiqini zəruri edən bu yeni formu-

lun mühüm əlamətlərindən biri təklif olunmuş 

məsələnin müxtəlif həll üsullarının tapılmasıdır. 

Həm də öyrənənin məsələ həlli prosesində yara-

dıcı bacarığı yalnız təklif edilmiş məsələni həll 

edə bilməsi ilə deyil, həmçinin mümkün həll va-

riantlarının ən qısa və ən optimalının seçilməsi 

bacarığı hesab olunur. Odur ki, riyaziyyatın təd-

risi prosesində müxtəlif həll üsullarından istifa-

də etməklə öyrənənlərdə yaradıcılıq elementləri-

nin formalaşdırılması olduqca aktualdır. 

Müxtəlif həll üsullarından istifadə etməklə 

çalışmaların həlli nümunələrinə baxaq. 

I. Bağban meyvə bağından 12 yeşik alma və

14 yeşik armud yığdı. Yeşiklərdəki meyvələrin 

ümumi çəkisi 692 kq, bir alma yeşiyinin çəkisi bir 

armud yeşiyinin çəkisindən 10 kq çoxdur. Hər bir 

meyvə yeşiyinin çəkisi nə qədərdir? 

Həlli. 1-ci üsul: Əgər 1 yeşik armudun 

çəkisi x kq olarsa, 1 yeşik almanın çəkisi 

(x + 10) kq olar. Onda şərtə görə 12 (x + 

10) + 14 x = 692 tənliyini yaza bilərik. Bu tənli-

yi həll edib, x = 22 (kq) – bir yeşik armudun çə-

kisi və x + 10 = 22 kq + 10 kq = 32 kq – bir

yeşik almanın çəkisini alırıq.

2-ci üsul: Şərtə görə 1 alma yeşiyinin çə-

kisi 1 armud yeşiyinin çəkisindən 10 kq çoxdur. 

Onda aşağıdakıları yaza bilərik: 
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1)  10 · 12 = 120 (kq) – alma yeşiklərinin 

ümumi çəkisi armud yeşiklərinin ümumi çə-

kisindən 120 kq çoxdur. 

2)  629 – 120 = 572 (kq) – alma və armud 

yeşiklərinin sayı bərabər olarsa. 

3)  12 + 14 = 26 – alma və armud yeşiklə-

rinin birlikdə sayı. 

4)  572 : 26 = 22 (kq) – bir armud yeşiyi-

nin çəkisi. 

5)  22 + 10 = 32 (kq) – bir alma yeşiyinin 

çəkisi. 

II. İki körpü arasındakı məsafəni qayıq 

çayın axını istiqamətində 6 saata, geriyə isə 8 

saata qət etmişdir. Çayın axını istiqamətində bu-

raxılmış sal həmin məsafəni neçə saata üzər? 

Həlli. 1-ci üsul: Körpülər arasındakı mə-

safəni şərti vahid qəbul etsək, məsələnin həlli 

ardıcıllığını aşağıdakı kimi yaza bilərik. 

1)  Qayıq çayın axını istiqamətində hərə-

kət etdikdə bir saata bu məsafənin hansı hissəsi-

ni gedər? 

1 : 6 =  hissə 

2) Qayıq geriyə qayıtdıqda bir saata həmin 

məsafənin hansı hissəsini gedər? 

1 : 8 =  hissə 

3) Qayığın bir saata axın istiqamətində 

getdiyi yol axının əksinə getdiyi yoldan nə 

qədər artıqdır? 

 –  =  hissə 

4) Çayın axma istiqamətində buraxılmış 

sal bir saata körpülər arasındakı məsafənin hansı 

hissəsini gedər? 

 : 2 =  hissə 

5) Çayın axma istiqamətində buraxılmış sal 

körpülər arasındakı məsafəni neçə saata üzər? 

1 :  = 48 (saat) 

Cavab: 48 saat. 

2-ci üsul: İki körpü arasındakı məsafəni s 

ilə işarə edək. Onda çayın axını istiqamətində 

qayığın sürəti  km/saat, axına qarşı  km/saat, 

çayın axma sürəti isə 

(  – ) : 2 =  km/saat olar. 

Beləliklə, körpülər arasındakı məsafəni sal 

s :  = 48 saata üzər. 

 

Cavab: 48 saat. 

3-cü üsul: İki körpü arasındakı məsafəni s, 

çayın axma sürətini c, qayığın durğun sudakı sü-

rətini v, salın s məsafəsini üzdüyü vaxtı t ilə işarə 

edək. Onda qayığın çayın axma istiqamətində 

sürəti v + c, axına qarşı sürəti isə v – c olar. 

Körpülər arasındakı məsafə, yəni gedilən 

yol eyni olduğundan, 

6 (v + c) = s, 8 (v – c) = s, c · t = s yaza 

bilərik. 

Bu bərabərlikləri tənliklər sistemi şəklində 

yazaq. 

 

   

 

Sistemin ilk iki həddindən c =  tapırıq. 

Onda t = s :  = 48 (saat) olar. 

Cavab: 48 saat. 

I.  +  =  tənliyinin natural həllərini 

tapın. 

Həlli. 1-ci üsul: Çevirmə apararaq, tənliyi 

7x + 7y = xy şəklində yazaq və y dəyişənini x-lə 

ifadə edək: y = . 

Aşağıdakı kimi çevirmə aparaq: 

y =  =  = 7 +  (1). 

 

Şərtə görə x və y ədədləri natural ədədlər ol-

duğundan (1) ifadəsinin ədədi qiyməti də natural 

ədəd olmalıdır. y-in natural ədəd olması üçün 49 

ədədi x – 7 natural ədədinə tam bölünməlidir. 49 

ədədinin bölənləri 1, 7, 49 ədədləridir. Onda: 

1) x – 7 = 1; 2) x – 7 = 7; 3) x – 7 = 49 ol-

malıdır. 

Buradan 1) x = 8 2) x = 14 3) x = 56 

 y = 56 y = 14 y = 8 

tapırırq. 

Cavab: (8; 56); (14; 14); (56; 8). 

2-ci üsul: Verilmiş tənliyi aşağıdakı kimi 

yazaq: 

xy – 7x – 7y + 49 = 49 

Sol tərəfi vuruqlara ayıraq: 

(x – 7) (y – 7) = 49 
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Vuruqlara hasili 49 olan natural ədədlər 

kimi baxaq. Bütün mümkün hallar üçün uyğun 

tənliklər sistemini yazaq və onları həll edək. 

1) x – 7 = 1  x = 8 2) x – 7 = 7  x = 

14 3) x – 7 = 49  x = 56 

y – 7 = 49 y = 56 y – 7 = 7 y = 14 y – 7 = 

1 y = 8 

Cavab: (8; 56); (14; 14); (56; 8). 

II. x2
 – 5 =  , x + 5  0 tənliyini

həll edin. 

Tənliyin köklərini x + 5  0 şərti daxilin-

də axtaraq. Əvvəlcədən qeyd edək ki, tənliyin 

kökləri irrasional ədədlərdir. 

x
2
 – 5  0, (x

2
 – 5) = x + 5, x

4
 – 10x

2
 + 25

= x + 5 (2) 

Həlli. 1-ci üsul: Bərabərliyin hər iki tərə-

fini kvadrata yüksəldib oxşar hədləri islah etdik-

dən sonra x
4
 – 10x

2
 – x + 20 = 0 (3) şəklində 4

dərəcəli tənlik alırıq. Qeyri-müəyyən əmsallar 

üsulunun köməyilə bu tənliyi həll edək. 

x
4
– 10x

2
 – x + 20 = (x

2
 + ax + b) (x

2
 + cx

+ d) =

= x
4
 + (a + c) x

3
 + (b + d + ac) x

2
 + (ad +

bc) x + bd 

Sonuncu tənlikdən başlayaraq sistemin 

tam həllərini tapmağa çalışaq. 

Bu qiymətləri yerinə qoyub, iki kvadrat 

üçhədlinin hasilini yazırıq. 

(x
2
 + x – 4) (x

2
 – x – 5) = 0. Buradan

 yazırıq. 

Sistemdəki kvadrat tənlikləri həll edərək, 

x1, 2 =  ; x3, 4 =  irrasional kökləri 

alırıq. Alınmış bu kökləri x
2
 – 5  0 bərabərsiz-

liyində yerinə yazıb yoxlayırıq və ; 

 həllərini seçirik. 

2-ci üsul: 4 tərtibli tənlik əvəzinə kvadrat

tənlik həll edək. 

Bunun üçün (2) ifadəsində 5-i t ilə əvəz edək. 

5 = t. Onda 25 = t
2
, 10 = 2t olar. Beləliklə,

(2) ifadəsini

t
2
 – (2x

2
 + 1) · t + x

2
 – x = 0 (4) şəklində t-

dən asılı kvadrat tənlik kimi yaza bilərik. 

D = (2x
2
 + 1)

2
 – 4(x

2
 – x) = 4x

2
 + 4x

2
 + 1

– 4x
4
 + 4x = 4x

2
 + 4x + 1 = (2x + 1)

2

t1, 2 = . 

Buradan t1 = x
2
 + x + 1 və t2 = x – x alırıq.

t = 5 əvəzləməsini nəzərə alsaq,

 tənliklərini alırıq. 

Birinci üsuldakı kimi həll edərək, 

və  cavablarını alırıq. 

Baxdığımız həll nümunələri bir daha gös-

tərir ki, müxtəlif həll üsulları zamanı öyrənən-

lərdə məntiqi təfəkkür, mühakimə yürütmə qa-

biliyyəti, yaradıcı fəaliyyət daha da artır və bu, 

bütünlükdə onların yaradıcılıq bacarıqlarının 

formalaşmasına kömək edir. 
Problemin aktuallığı. Riyazi biliklərin daha 

dərindən mənimsənilməsi, öyrənənlərin təfəkkürü-

nün inkişafında praktik xarakterli çalışmalardan isti-

fadənin əhəmiyyəti böyükdür. Ona görə də, müxtəlif 

həll üsullarından istifadə etməklə öyrənənlərdə yara-

dıcılıq elementlərinin formalaşdırılmasının əhəmiy-

yətini araşdırmaq aktualdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə müxtəlif 

həll üsullarından riyaziyyat təlimində istifadənin 

əhəmiyyəti araşdırılır, öyrənənlərdə yaradıcılıq ele-

mentlərini formalaşdırmaq üçün konkret çalışmalar 

həlli nümunələri göstərilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

orta və ali məktəb müəllimləri, tələbə və magistrant-

lar, gənc tədqiqatçılar istifadə edə bilərlər. 
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INCULCATĠNG PATRĠOTĠC EDUCATĠON ĠN STUDENTS ĠN THE PROCESS 

OF TEACHĠNG BĠOLOGY (X-XI GRADES) 

Xülasə. Məqalədə “Biologiya” fənni tədrisi prosesində gənclərin səmərəli vətənpərvərlik tərbiyəsi sis-

temini nəzəri əsaslandırmaq və inkişaf etdirmək məsələsi əsaslandırılır. Göstərilir ki, ölkəmizin tarixi haq-

qında sistemli, şagirdlərin başa düşəcəyi tərzdə verilən məlumatlar da vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol 

oynayır. Bu baxımdan biologiya dərslərində təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərə vətənpərvərlik hisslərinin 

aşılanması daimi olmalı bu mövzunun təşkili, tətbiqi metodikası başlıca vəzifələrindən biri olmalıdır. 

Açar sözlər: vətənpərvərlik, təhsil, biologiya, vətən, milli 

Резюме. В статье обосновывается проблема теоретического исследования и разработки эффек-

тивной системы патриотического воспитания молодежи в процессе преподавания предмета «Биоло-

гия». С этой точки зрения воспитание у учащихся патриотических чувств в процессе изучения биоло-

гии должно быть одной из основных задач организации и применения данной темы. 

Ключевые слова: патриотизм, образование, биология, родина, национальный 

Summary. The article substantiates the issue of theoretical substantiation and development of an 

effective system of patriotic education of young people in the process of teaching the subject "Biology". 

From this point of view, one of the main tasks of the organization and application of this topic should be to 

instill patriotic feelings in students in the process of education in biology classes. 

Key words: patriotism, education, biology, homeland, national 

Müasir şəraitdə cəmiyyətin modernləşmə-

si və islahatı dövründə gənclərin mənəvi, vətən-

pərvər, əxlaqi və dəyər yönümlü problemlərinin 

aradan qaldırılmasında mühüm amil kimi etno-

mədəni ənənələrin rolu əhəmiyyətli dərəcədə 

artır. Bu gün gəncləri ölkəni və mədəniyyətini 
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idarə etməyə hazırlamaq üçün onları mədəniy-

yət mənəviyyatı, etnomədəni ənənələri fikrinə 

yönəltmək lazımdır. Gənclərin sosial inkişaf 

vektoru şəxsiyyətin mövqeyini möhkəmləndir-

mək və indiki zamanda öz müqəddəratını təyin-

etmə və inkişaf prosesini optimallaşdırmaq üçün 

etnomədəni keçmişi canlandırmağa yönəlib. Si-

yasi dəyişikliklər və islahatlar dövründə, iqtisadi 

və ictimai sahələrdə gənc nəslin öz inkişafını və 

cəmiyyətin və dövlətin mütərəqqi inkişafını ida-

rə etmək üçün həyatda layiqli yerlərini tapması-

na kömək etmək lazımdır. 

Gənclərə dürüstlük, ədəb və zəhmət öyrə-

dirlər, biliyə dəyər verməyi, mükəmməlliyə can 

atmağı, vətəni və xalqı sevməyi, vətənpərvərlik 

və beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə edirlər. Bu 

gün bir çox məsələni, tərbiyə formasını və me-

todlarını yenidən araşdırmaq tələb olunur. 

Məktəb şagirdlərinin vətənpərvərlik tərbiyəsinin 

səmərəli təşkili üçün “Biologiya” fənni üzrə 

təhsil potensialının müəyyənləşdirilməsi ilə əla-

qəli tədqiqat probleminə səbəb oldu. Buna görə 

də tədqiqatımızın məqsədi Biologiya tədrisi pro-

sesində gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin ef-

fektiv bir sistemini nəzəri əsaslandırmaq və in-

kişaf etdirməkdir. Tədqiqatımızın məqsədi 

“Biologiya” fənni tədris prosesində gənclərin 

səmərəli vətənpərvərlik tərbiyəsi sistemini nəzə-

ri əsaslandırmaq və inkişaf etdirməkdir. 

Tədqiqatın metodoloji əsasını ümumdün-

ya ünsiyyət, proseslər və hadisələrin qarşılıqlı 

şərtliliyi barədə fəlsəfi müddəalar təşkil edir: 

Fərdin ümumdünya və milli, ümumi və spesifik 

təhsilinin vəhdəti haqqında. Həmçinin, fərdin 

vətəndaş mövqeyini və şəxsiyyətlərarası müna-

sibətləri müəyyənləşdirən sosial makroyapıların 

əlaqəsi haqqında: yaddaş (tarixi) - ənənə - mə-

dəniyyət - tərbiyə - vətənpərvərlik - şəxsiyyət – 

insanlar; tədqiqat strategiyasını müəyyənləşdi-

rən şəxsiyyətin formalaşmasında fəaliyyətin 

rolu barədə fikirlər; sistem bütöv, fərdi fəaliyyət 

yanaşmaları və modelləşdirmənin tətbiqi ilə 

bağlı ümumi metodoloji müddəalar. 

Tədqiqatdakı vəzifələri həll etmək üçün 

bir sıra metodlardan istifadə etdik: nəzəri tədqi-

qat metodları: elmi, pedaqoji və metodoloji təd-

qiqatların nəzəri təhlili, etno-təhsil ədəbiyyatı, 

biologiya fənni tədrisi üçün məktəblərin tədris 

və metodiki sənədlərinin təhlili, ali təhsilin qa-

baqcıl pedaqoji təcrübəsinin öyrənilməsi, mo-

delləşdirmə; empirik tədqiqat metodları: sorğu, 

anket, söhbət, müsahibə; pedaqoji təcrübə zama-

nı tələbələrin pedaqoji fəaliyyətinin müşahidəsi; 

şagird fəaliyyətləri məhsullarının təhlili; ifadə, 

formalaşdırıcı və nəzarət təcrübələri. 

Gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinin 

xüsusiyyətləri bu istiqamətin gənclərinin ümumi 

təhsil sistemindəki yerini müəyyənləşdirir. Bu 

spesifikliyi bilmək və təhsil işi praktikasında nə-

zərə almaq, təhsil sistemində vətənpərvərlik tər-

biyəsini daha aydın şəkildə planlaşdırmağa və 

həyata keçirməyə imkan verir. Eyni zamanda, 

təhsilə hərtərəfli yanaşma prinsipinə əsaslanaraq 

aşağıdakıları xatırlamaq vacibdir. Əxlaqi tərbi-

yənin bir hissəsi olan vətənpərvərlik tərbiyəsi 

həm də humanist tərbiyənin digər aspektləri: 

mənəvi, siyasi, sivil, estetik və digərləri ilə üzvi 

şəkildə əlaqələndirilir.  

İnsan fərd kimi doğulub, vətəndaş kimi 

fəaliyyət göstərərək tərbiyə-təhsil prosesində, 

əmək prosesində vətəndaş hazırlığı keçir. Əsl 

vətəndaş dedikdə, bilavasitə vətənə, dövlətə gə-

rəkli fəaliyyəti ilə xidmət edən, böyük mənəvi 

keyfiyyətlərə malik olan insan nəzərdə tutulur. 

Vətəndaşlıq tərbiyəsinin mənbəyi ailədir. Təcrü-

bə göstərir ki, ailədə vətəndaşlıq tərbiyəsi yalnız 

özbaşına axınla kor-koranə deyil, planlı, sistem-

li, məqsədli şəkildə təşkil olunmalıdır. Uşaqların 

vətəndaşlıq tərbiyəsi dedikdə, yüksək əxlaqi-

mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnmə və şəxsiyyət 

kimi yetişmə nəzərdə tutulur. Onlar davranış 

qaydalarını, nizam-intizamı, savadlı olmağı, və-

təninin tarixini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, 

milli adət-ənənələrini bilməli, vətəni sevməlidir-

lər. Uşaqlar ideyaca savadlı olmalı, işə şüurlu 

yanaşmalı, məsuliyyətli, vicdanlı, mübariz ol-

malı, pis niyyətlə, əliəyriliklərlə barışmamalıdır. 

Mənəviyyat tərbiyəsini qiymətləndirmək üçün 

uşaqlarda yaxşını pisdən ayırmaq, həqiqətə, 

ədalətə, insanlara-böyüklərə, ailə üzvlərinə hör-

mət etmək kimi insani keyfiyyətlər aşılanmalı-

dır. Onların davranış xüsusiyyətlərini uyğun 

qiymətləndirməli, yaxşı davranış və qarşılıqlı 

əlaqə təmin olunmalıdır. Azərbaycan Respubli-

kasında hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu 

inkişaf etdikcə, vətənpərvərlik tərbiyəsinə, o 

cümlədən böyüməkdə olan nəslin hərbi-vətən-

pərvərlik tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirilməli-

dir. Böyük Atatürk deyirdi ki, sülh istəyən xalq 

hərbə hazır olmalıdır. Bu, çox dəyərli kəlamdır. 
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Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsini sadəcə olaraq 

quru sözlərlə, nəsihətlərlə də məhdudlaşdırmaq 

olmaz. Bu sahədə məqsədəuyğun müvəffəqiyyət 

əldə etmək üçün məktəblərlə yanaşı, kitabxana 

da hər şeydən əvvəl öz işini düzgün planlaşdır-

malı, il ərzində görəcəyi işləri müəyyənləşdirmə-

lidir. Burada tədbirlər arasında yaradılacaq əlaqə 

nəzərə alınmalı, işin təşkili əsaslandırılmalıdır. 

Ölkəmizin tarixi haqqında sistemli, uşaqla-

rın başa düşəcəyi tərzdə verilən məlumatlar da və-

tənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol oynayır. İstər 

dərsliklərdəki ayrı-ayrı mətnlərdə, istərsə də aparı-

lan tərbiyəvi söhbətlər, tədbirlər zamanı verilən 

belə məlumatlardan şagirdlər Vətənimizin zəngin 

tarixi, xalqımızın zaman-zaman öz varlığını qoru-

maq üçün apardığı mübarizələr, azadlıq və müstə-

qillik uğrunda gedən müca-dilələr haqqında bilik-

lər əldə edir, bu biliklər əqidəyə çevrilərək onlarda 

vətənpərvərlik hisslərini daha da artırır.  

X-XI sinifdə keçirilən mövzulara nəzər 

salsaq bir çox mövzularda vətənpərvərlik möv-

zusuna toxunulduğunu görürük. Müəllim müx-

təlif metodlara, dərsin hər bir mərhələsində bu 

mövzunu ön plana çəkə bilər. 

X sinifdə keçirilən “Canlılarda tənəffüs” 

mövzusunu tədris edərkən Motivasiya mərhələ-

sində vətənpərvərlik tərbiyəsinə də toxunula 

bilər. Bu zaman Motivasiya mərhələsində şəkil-

lərdən istifadə olunur. Ağac və ağciyər təsvir 

olunmuş tablolar şagirdlərə göstərilir. Əqli 

hücum metodunda istifadə edərək suallar verilir. 

Bildiyimiz kimi hər bir orqanizmin tənəffüs et-

məsi üçün oksigenə ehtiyac vardır. Oksigeni biz 

ağaclar, yaşıl yarpağı olan bitkilərdən alırıq. 

Oksigen ehtiyacımız bitməsin deyə təbiəti qoru-

malıyıq. Təbiət demək vətən deməkdir. Təbiəti 

qorumalıyıq ki, vətənimizi qoruyub sağlam şə-

kildə torpaqlarımızda yaşaya bilək. Sual-cavab 

əsasında bu mövzulara geniş toxunulur. 

“Virus xəstəlikləri” mövzusu tədris olun-

duğu zaman bütün dünyanı əhatə edən Covid-19 

xəstəliyindən danışılması tam məqsədə uyğun-

dur. Bu xəstəlik və ondan qorunmanın yollarını 

müəllim şagirdlərə ətraflı izah etməlidir. Özünü 

qoru ki, Vətəni qoruya biləsən! Mövcud vəziy-

yətdə hər biriniz bizim gələcəyimizsiz. Şagird 

təməl prinsiplərindən olan nizam-intizamlı ol-

maqla, müvafiq qaydalara əməl etməklə həm 

özünüzü, həm də ətrafınızı qoruya bilərsiz. 

Azərbaycanımızın xoşbəxt gələcəyinə, milli 

həmrəyliyə və öz yaxınlarınızın sağlamlığının 

qorunmasına böyük töhfə vermiş olarsınız. 

Bilirik ki, ailə dövlətin kiçik amma önəmli 

bir hissəsidir. XI sinif Biologiya dərsliyi “Ailədə 

sağlam münasibətlər” mövzusunda bu məsələyə 

toxunulmuşdur. Bu mövzu da insanlar arasında 

olan münasibətlərə, ailənin hansı təməl üzərində 

qurulmasınA, övladların necə tərbiyə olunmasına 

millətin və dövlətin gələcəyini şərtləndirən əsas 

amil olduğuna xüsusi yer verilmişdir. Sağlam 

ailə sağlam dövlət gələcəyi deməkdir. 

XI sinif Biologiya dərsliyində digər mövzu 

“Sağlam həyat tərzi - sağlam ailə”-dir. Ailə mil-

lətin, cəmiyyətin ilkin özəyi və təməlidir. Ailə 

başçısının rəhbərliyi ilə ailədə elə bir sağlam 

psixoloji şərait yaratmaq lazımdır ki, uşaqlar ailə 

üzvlərinin nümunəsi əsasında tərbiyə alsınlar, 

vətənə yararlı övlad olsunlar. Gələcəkdə sağlam 

ailələr qurmaqla bu zənciri davam etdirsinlər. 

XI sinifdə tədris olunan İnsan və biosfer 

mövzusu tədris edilərkən BİBÖ üsulundan isti-

fadə oluna bilər. Bildiyimiz kimi BİBÖ üsulun-

da cədvəl lövhəyə çəkilir 3 xanaya bölünür: Bi-

lirəm; İstəyirəm bilim; Öyrəndim. Motivasiya 

mərhələsinin sonunda şagirdlərə İnsan və bios-

fer haqqında bildikləri və bilmək istədikləri so-

ruşularaq, müvafiq xanada yazılır. Dərs zamanı 

müxtəlif məlumatlar şagirdlərə izah olunur. 

Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində müəl-

lim vacib məlumatları şagirdlərə çatdırır və 

daha sonra nə öyrəndikləri soruşularaq boş xa-

naya yazılır. İnsan ətraf mühitlə münasibətlərdə-

ki səhvlərini başa düşməli və səylərini təbiətə 

münasibətini dəyişməyə və görülən zərərin ara-

dan qaldırılmasına yönəltməlidir. Əks təqdirdə, 

ekoloji böhran Yer kürəsində geri dönməz eko-

loji fəlakətə çevriləcəkdir. İnsan və biosfer bir-

birindən ayrılmazdır. Biosfer bir insana həyat 

üçün lazımi maddələr və enerji verir. Bir insan 

biosfera qayğı göstərir: sakinlərinə qayğı göstə-

rir, ətraflarını qoruyur. Bu gün biosferin qorun-

ması yer üzündəki bütün insanları narahat edir, 

çünki hər birimiz təbiətin antropogen tənəzzülü-

nün nəticələrini hiss edirik. Və bunun aradan 

qaldırılması yollarını şagirdlərə öyrədirik. Hər 

şey ilk öncə fərddən başlayır. Hər bizimizin yar-

dımı ilə bunu radan qaldıra bilərik. Çünki qlobal 

ekoloji problem pik həddinə çatarsa, qoruya bi-

ləcəyimiz bir vətənimiz mövcud olmayacaq. 
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XI sinifdə keçirilən Depressiyalar mövzu-

suna nəzər salaq. Bu mövzuya nəzər salmağımı-

zın bir səbəbi var. Sağlam bədənin sağlam ruh 

üçün şərt olması haqqında çox deyilmişdir. 

Lakin nə üçünsə sağlam ruhun da öz növbəsində 

bədən sağlamlığı üçün şərt olduğu yaddan çıxa-

rılır. Halbuki, bu tezis fəlsəfi fikir tarixində daha 

qədim köklərə malikdir. Platon deyirdi: «Mən 

belə hesab etmirəm ki, insanın bədəni qaydasın-

da olduqda o öz-özünə könül xoşluğu yaradır; 

məncə əksinə, könül xoşluğu bədənin daha 

yaxşı vəziyyəti üçün şərtdir».İnsan ruhunun 

kosmik enerji ilə əlaqəyə girməsi bədəndə rü-

şeym halında kodlaşdırılmış strukturun realiza-

siyası üçün əlavə imkanlar açır. Əksinə, mənəvi 

səbatsızlıq, mənfi emosiyalar bədəni gücsüzləş-

dirir, özünüqoruma instinktini və immuniteti, 

kənar təsirlərə müqavimət qüvvəsini aşağı salır. 

Bəs sağlam ruhu olmayan insan özünü, ailəsini, 

ən əsası vətənini qoruya bilərmi? – Xeyir. Hər bir 

tərbiyənin əsasında özünü tərbiyə vardır. Tam 

sağlam düşüncəli insan vətəni, vətəni qorumağı 

dərk edə bilər, əks halda bundan söhbət belə gedə 

bilməz. II Qarabağ müharibəsində əsgərlərimizin 

güclü fiziki və ruh sağlamlığı olmasaydı heç bir 

qələbədən söhbət belə gedə bilməzdi. Məktəb 

vaxtlarında aldıqları vətənpərvərlik tərbiyəsi 

müharibə zamanı özünü göstərdi. Bu mövzuda 

müəllim ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində 

öz çıxışında bu fikirlərə yol verə bilər.  

XI sinif də keçirilən bir mövzuda “Biosfe-

rin sərhədləri və orada baş verən dəyişikliklərin 

qlobal xarakteri”dir. Dərsin motivasiya mərhələ-

sində müəllim Qarabağda ermənilərin yaratdığı 

ekoloji fəsadlar əks olunmuş şəkillər verə bilər. 

Torpağımıza verilən zərərlərin bərpası illər ala-

caq. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə hərəkət 

edən ağır hərbi texnika, çoxlu miqdarda atılan 

mərmilər, basdırılmış minalar bu ərazilərin 

torpaq örtüyünə və bitki aləminə güclü zərər 

vurub. Baxımsız qalan həmin ərazilərdə təbiətin 

qorunması haqqında heç kim fikirləşməyib. Dağ 

meşələri ucdantutma qırılaraq qonşu ölkələrə da-

şınıb, nadir bitki və heyvanların kökü kəsilib. İş-

ğaldan azad olunmuş ərazidən başlayan suvarma 

kanallarının vaxtilə qarşısının kəsilməsi Azər-

baycanın dağətəyi rayonlarının kənd təsərrüfatına 

ağır zərbə vurub. Deyilənlərdən aydın olur ki, 

işğaldan insanlarla yanaşı Azərbaycan təbiəti də 

böyük zərər çəkir. İndi isə bunun bərpası üzrə 

ciddi işlər aparılır. Şagirdlərə bunlar sual-cavab 

əsasında ətraflı izah olunur. Vətəni qorumağın 

bir yolu da onun təbiətini qorumaqdı. Bu tərbiyə 

şagirdlərə hər dərs zamanı aşılanmalıdır. 

Məktəblərdə uşaqlara vətənpərvərlik duy-

ğusunu aşılamaq üçün fənn seçimi edilməməli-

dir. Hər fənnin öz funksiyası, öz vəzifəsi var. 

Biologiyada o fənlərdən biridir. Mən düşünürəm 

ki, fənnindən asılı olmayaraq hər bir müəllim 

şagirdlərə vətənpərvərlik duyğusunu öyrətməyi 

bacarmalıdır. Çünki müəllim məktəbdə ilk növ-

bədə şəxsiyyət yetişdirir və çalışmalıdır ki, 

həmin şəxsiyyət də vətəninə, millətinə layiq bir 

tərzdə yetişsin. Biologiya kitablarında Qarabağ 

aktı da yer alır: "Bu yolla biz uşaqlara Qarabağı 

tanıdırıq, onun başına gətirilən faciələri, aldığı-

mız qələbəni öyrədirik. Dərs zamanı proqrama 

uyğun olaraq, məlumat verilərkən vətənpərvər-

lik tərbiyəsinə də toxunulmalıdır. Bu da bir növ 

şagirdlərdə vətənə olan sevgi hissini, milli ruhu 

oyadır. Çünki bir insan öz ölkəsi, vətəni haqqın-

da nə qədər çox məlumatlı olarsa, torpağını da 

bir o qədər çox sevər. Onun milli sərvətlərinə, 

milli dəyərlərinə qırılmaz iplərlə bağlanar. Və 

onu qorumağı özünə borc hesab edər. 
Problemin aktuallığı. Biologiyanın tədrisi 

prosesində şagirdlərə vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşı-

lanmasını ön plana çıxarmaq və tətbiq etmək.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Biologiyanın 

tədrisi prosesində şagirdlərə vətənpərvərlik tərbiyə-

sinin aşılanmasının təhlilini mənimsəmək, səmərəli 

və keyfiyyətli reallaşdırmaq. 
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METHODS OF TEACHĠNG PESTS, DĠSEASES OF FRUĠT PLANTS AND METHODS 

OF THEĠR CONTROL ĠN BĠOLOGY CLASSES OF VI-VII GRADES 

Xülasə. Ümumtəhsil məktəblərində 6-7-ci sinifləri üçün biologiya dərsliklərində müvafiq təhlillər nə-

ticəsində müəyyən olundu ki, ümumiyyətlə meyvə bitkilərinin zərərvericiləri, xəstəlikləri və onlarla mübari-

zə üsulları haqqında xüsusi bir mövzuya yer verilməmişdir. Aparılmış tədqiqat işləri nəticəsində məlum ol-

muşdur ki, 6-7-ci siniflərdə meyvə bitkilərinin zərərvericiləri, xəstəlikləri və onlarla mübarizə üsullarını 

tədris etmək mümkündür. Burada müvəffəqiyyət dərsin təşkilatçısı olan müəllimdən və onun seçdiyi metodi-

ki priyomlardan asılıdır. 

Açar sözlər: meyvə bitkiləri, xəstəlik, zərərverici, metodika, interaktiv təlim 

Резюме. В результате соответствующего анализа учебников по биологии для 6-7 классов обще-

образовательных школ было установлено, что в целом отсутствует конкретная тема по вредителям, 

болезням плодовых растений и способам борьбы с ними. В результате исследований выяснилось, что 

можно изучать болезни, вредителей плодовых растений и способы борьбы с ними в 6-7 классах. 

Успех здесь зависит от учителя, организующего урок и выбранных ими методических подходов. 

Ключевые слова: плодовые растения, болезни, вредители, методика, интерактивное обучение 

Summary. As a result of relevant analysis in biology textbooks for grades 6-7 in secondary schools, it 

was found that in general, there is no specific topic on pests, diseases of fruit plants and methods of 

combating them. As a result of the research, it was found that it is possible to teach pests, diseases and 

methods of control of fruit plants in grades 6-7. Success here depends on the teacher who organizes the 

lesson and the methodological approaches he chooses. 

Key words:fruit plants, disease, pests, methodology, interactive training 

Şagirdlər bir təhsil pilləsindən digər təhsil 

pilləsinə keçdikcə onlarda biliklərin həcminin 

artması, bacarıq və vərdişlərin formalaşması, 

müstəqil fəaliyyət göstərmək və nəticə çıxarmaq 

qabiliyyətinin inkişafı qanunauyğun haldır. 

Biologiya fənninin məzmununa daxil olan 

hər hansı bir anlayış və ya bacarıqlar bir neçə 

məzmun xətti çərçivəsində reallaşa bilər. 

Problemin orta məktəb biologiya proq-

ramlarında qoyuluşu ilə tanış olmaq üçün 

meyvə bitkilərinin zərərvericiləri, xəstəlikləri və 

onlarla mübarizə üsullarının öyrədilməsinə 

imkan yaradan mövzuların məzmun xətləri üzrə 

əsas və alt standartlarda nə dərəcədə reallaşma-

sını təhlil etmək lazımdır. 

Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi məz-

mun xətti üzrə şagirdlər həşəratları öyrənən elm 

sahəsini, zərərverici həşəratların sistematik kate-

qoriyalarını müəyyənləşdirmək məqsədilə prak-

tiki təcrübələr aparmaq və nəticələr əldə etmək 

bacarığına yiyələnə bilərlər. 
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Bioloji proseslər məzmun xətti üzrə şa-

girdlər zərərverici həşəratların inkişafını, onların 

həyati proseslərini müqayisə etmək bacarığına 

yiyələnə bilərlər. Müşahidə, eksperiment, tədqi-

qat aparmaqla zərərverici həşəratlarda gedən hə-

yati prosesləri öyrənir, zərərverici həşəratların 

bitkilərə zədə və zərərini təcrübi yolla, riyazi 

hesablamaların köməyi ilə təhlil edirlər. 

İnsan və onun sağlamlığı məzmun xətti 

üzrə şagirdlər zərərvericilərə qarşı tətbiq olunan 

kimyəvi mübarizə üsulları zamanı istifadə olu-

nan kimyəvi maddələrin insan orqanizminə 

mənfi təsir göstərməsi barədə bilik və bacarıqla-

ra yiyələnmiş olurlar. 

Canlılar və ətraf mühit məzmun xətti üzrə 

şagirdlər zərərverici həşəratın digər canlılarla 

qarşılıqlı əlaqəsini müəyyənləşdirir, zərərverici-

lərə qarşı tətbiq olunan mübarizə üsullarının 

ekoloji problem doğuran səbəblərini araşdırır, 

Azərbaycan florasına daxil olan zərərverici hə-

şəratları tanıyır, bitkilərin qorunmasında bilava-

sitə iştirak edirlər. 

Ümumtəhsil məktəblərin 6-7-ci sinifləri 

üçün biologiya dərsliklərində müvafiq təhlillər 

nəticəsində müəyyən olundu ki, ümumiyyətlə 

meyvə bitkilərinin zərərvericiləri, xəstəlikləri 

haqqında xüsusi bir mövzuya yer verilməmişdir. 

Meyvə bitkilərinin zərərvericiləri, xəstəlikləri, 

onların xüsusiyyətləri, zərərvericilərə və xəstə-

liklərə qarşı mübarizə tədbirləri haqqında məlu-

matlara səthi toxunulmuşdur. 

Belə ki, ümumtəhsil məktəblərin VI sin-

fində tədris olunan “Biologiya” dərsliyi 4 tədris 

vahidi, 8 bölmə, 54 mövzudan və 160 səhifədən 

təşkil olunmuşdur. Biologiya dərsliyində mün-

dəricat və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı 

göstərilmişdir. Bu dərslikdə meyvə bitkilərinin 

zərərvericiləri və xəstəlikləri haqqında heç bir 

mövzu və yaxud məzmun verilməmişdir. Lakin 

bəzi mövzularda tədrisi imkanı mövcuddur. 

“Meyvə” mövzusunda meyvə bitkilərinin quru-

luşu və növləri ,birtoxumlu və çoxtoxumlu ol-

ması barədə danışılmışdır. Lakin meyvə bitkilə-

rinin xəstəliklərinə yer verilməmişdir. Müxtəlif 

növlərdə olan xəstəliklər barədə məlumat veril-

məsi daha düzgün olardı. Məsələn, Çəyirdəkli 

meyvələrdən olan gavalıda Gavalının pası xəstə-

liyi onun yarpaqlarının səthində əvvəlcə sarı lə-

kələr, müəyyən müddət sonra isə əsasən alt tə-

rəfdə kiçik, tünd-qonur, oturaq, asanlıqla silinən 

yastıcıqlar əmələ gətirir. Güclü yoluxma zamanı 

yarpaqlar saralır və tökülür .Daha sonra tumlu 

meyvələrdən olan alma və armudun xəstəliklə-

rindən bəhs oluna bilərdi. Dəmgil хəstəliyi ən 

geniş yayılmış göbələk хəstəliyidir. Dəmgil xəstə-

liyinə alma və armudun çiçəkləri, yarpaqları, zoğl-

arı və meyvələri tutulur. Yarpaqlarda və mey-

vələrdə ləkələr əmələ gəlir. Dəmgil ləkələri alma 

bitkisində yarpaq ayasının üst hissəsində, armud 

bitkisində isə ayanın alt hissəsində əmələ gəlir. 

Əsasən rütubətli hava şəraitində güclü yayılır. 

 “Orqanizmin mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi" 

mövzusunda orqanizmlərə canlı və cansız amil-

lərin təsiri barədə məzmun verilmişdir. Burada 

bitkilərlə zərərvericilər arasında formalaşmış 

münasibətlər haqqında məlumatın verilməsi ye-

rinə düşərdi. Şagirdlərə bəzi həşərat və heyvan-

ların bitkilərə təsiri barədə misallar verilə bilər-

di. Məsələn, çəyirtkələr bitkinin yaşıl hissəsini, 

xüsusilə taxılları tamamilə yeyib məhv edirlər. 

Kəpənəklərdən çoxu öz yumurtalarını bitkilərin 

üzərinə qoyur. Yumurtadan çıxan sürfələr bitki-

lərin yarpaqları ilə qidalanaraq onları tamamilə 

məhv edirlər. Meşələrə və bağlara zərər vuran 

həşəratlardan biri də may böcəyidir. Onlar 

cavan bitkilərin köklərini yeyərək onu məhv 

edirlər. Bundan başqa 6-cı sinif biologiya dərsli-

yində “Təbii birliklər” mövzusunda canlı orqa-

nizmlərin təbii birlikləri izahı prosesində bitki 

zərərvericilərinin öyrədilməsi mümkündür. 

Ümumtəhsil məktəblərin VII sinif biologi-

ya dərsliyində bitki zərərvericilərinin tədrisi 

üçün geniş imkanlar vardır. Belə ki, kitab 3 

tədris vahidi, 8 bölmədən, 55 mövzudan, 144 

səhifədən ibarətdir. Dərslikdə mündəricat və 

ədəbiyyat siyahısı göstərilmişdir. “Molyusklar 

tipi”, “Buğumayaqlılar tipi”, “Həşəratların müx-

təlifliyi və təbiətdə rolu” mövzularında zərərve-

ricilər və onların meyvə bitkilərinə vurduğu zə-

rəri barədə məlumatlar az da olsa verilmişdir.  

Mövzuların tədrisində zərərvericilər haq-

qında çox az məlumat verilmişdir. “Həşəratların 

müxtəlifliyi və təbiətdə rolu” mövzusunda zə-

rərverici həşəratlar haqqında məlumat və şəkil-

lərin verilməsi daha yaxşı olardı. Şagirdlərə hə-

şəratın təbiətdə nə dərəcə böyük rol oynadığını 

öyrətmək üçün dərslikdə verilmiş məzmunu 

zənginləşdirməyə, təkmilləşdirməyə ehtiyac 

vardır. Həşəratla başqa canlılar arasında olan 

qarşılıqlı münasibətləri öyrətməklə şagird bitki 
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zərərvericilərini tanımağın mahiyyətini dərindən 

başa düşəcəkdir.  

Biologiya dərslərini fəal sürətdə tətbiq 

etmək üçün çoxlu miqdarda metodlar vardır və 

hər bir metodun öz texnikası mövcuddur. Dərsin 

keyfiyyəti elə həmin metodların düzgün seçilmə-

sindən asılıdır. Metodları tətbiq etmək üçün ilk 

öncə onun texniki quruluşunu müəyyənləşdiril-

məlidir. Belə ki, əvvəla metodu tətbiq etmək 

məqsədi alqoritm və yaxud işin gedişini müəy-

yən etmək, sonra metodun şərtlərini dəqiqləşdir-

mək, metodun tətbiqi vasitələrini müəyyənləşdir-

mək və nəhayət yarana biləcək problemin həlli 

yollarını qabaqcadan müəyyənləşdirməkdir. 

“Həşəratların müxtəlifliyi və təbiətdə 

rolu” mövzusunun tədrisi zamanı müəllim moti-

vasiya mərhələsində “Beyin həmləsi” metodları 

qrupuna daxil olan auksion metodundan istifadə 

edə bilər. Bu metodun tətbiqinin üstün cəhətləri 

ondan ibarətdir ki, şagirdlərdə dinləmə mədə-

niyyəti formalaşır, keçmiş biliklə yeni bilik əla-

qələndirilir. Zərərverici həşəratların adlarını 

çəkməyi müəllim tapşırır. Şagirdlər növbə ilə 

zərərvericilərin adlarını deyirlər. 

 Gənə

 Güvə

 Böcək

 Çəyirtkə

Müəllim sonuncu adı çəkilən zərərverici-

nin adını çəkir. Çəyirtkə bir, iki, üç, ... və s. So-

nuncu fikir söyləyən şagird qalib sayılır. 

Aşağıda fəal təlim metodları ilə zərərverici-

lərin tədrisinə dair dərs nümunəsi göstərilmişdir. 

VII sinif 

Mövzu: Həşəratların müxtəlifliyi və təbi-

ətdə rolu 

Alt standart: 1.1.2. Canlıların müxtəlifli-

yi haqqında mülahizələrini şərh edir. 1.1.4. Can-

lıların sistematik kateqoriyalarını fərqləndirir.  

 Məqsəd: Həşəratların müxtəlifliyi haq-

qında mülahizələrini şərh edir. Həşəratların sis-

tematik kateqoriyalarını fərqləndirir. 

Ġnteqrasiya: 

Fəndaxili: Həşəratlar sinfi 1.1.2 

Fənlərarası: H-b.-1.2.1, Az.dili.-1.2.1, 

1.2.2 

ĠĢ forması: kollektiv və qrup 

ĠĢ üsulu: Müzakirə, təqdimat, əqli hücum  

Resurslar: Dərslik, iş vərəqləri, tablo, 

paylama materialı 

DƏRSİN GEDİŞİ 

1. Motivasiya: Şagirdlərin hamısına tanış

olan bir neçə həşəratlar olan şəkillər göstərirəm 

və sonra suallar verirəm. Onlardan nə başa düş-

düklərini soruşuram: Şagirdlər fərziyyələrini 

söyləyirlər. 

Şəkildəki həşəratlardan hansıları faydalı və hansılar zərərlidir? 

Tədqiqat sualı: Həşəratlar sinfi neçə 

dəstəyə bölünür, onların təbiətdə və insan 

həyatında hansı rolu vardır? 

2. Tədqiqatın aparılması. Şagirdləri 4

kiçik qrupa bölürəm. Şagirdlər dərslikdən 

istifadə etməklə mövzu ilə tanış olurlar. 

Fəaliyyət bölməsində tapşırıq həll olunur. Hər 

qrupa iş vərəqləri paylayıram. Qruplara öz lide-

rini seçmək və iş vərəqlərində qeyd olunan tap-

şırıqları yerinə yetirməyi tapşırıram. Tapşırıqları 

həll etmək üçün müəyyən qədər vaxt veri-

rəm.(15 dəq) 

Qrup I 

Tapşırıq 1. Verilmiş cədvəli tamamlayın. 

Faydalı həĢəratlar 

Həşəratın adı Əhəmiyyəti 
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Tapşırıq 2. Aşağıda göstərilən əlamətlər 

hansı zərərverici həşərata aiddir? 

Düzqanadlılar dəstəsinin nümayəndəsidir. 

İri qruplara yığılaraq əkinlərə kütləvi ziyan 

vurur, bəzən tamamilə əkini yarasız hala salır-

lar. ?  

Qrup 2 

Tapşırıq 1. İkiqanadlılar dəstəsinin nüma-

yəndələrini seçin. 

Kələm kəpənəyi, may böcəyi, milçək, da-

nadişi, arı, ağcaqanad 

Tapşırıq 2. Verilmiş cədvəli tamamlayın. 
 

Zərərli həĢəratlar 

Həşəratın adı Əhəmiyyəti 

  
 

Qrup 3. 

Tapşırıq 1. Sərtqanadlılar dəstəsinin nü-

mayəndələrinin zərərverici xüsusiyyətlərini 

qeyd edin: 

Kolorado böcəyi  

May böcəyi  

Tapşırıq 2. Uyğunluğu müəyyən edin: 

1. Kolorado böcəyi 2. May böcəyi 3. 

Minici 4. Arı 5. Məzar böcəyi 6. İpəkqurdu  

7. Mozalan 8. Güvə 9. Milçək 10. Qarışqa 

11. Kələm kəpənəyi 

 A. Pulcuqqanadlılar B. Pərdəqanadlılar C. 

Sərtqanadlılar D. İkiqanadlılar 

Qrup 4 

Tapşırıq 1. Dərslikdən istifadə edərək hər 

bir həşəratlar dəstəsinə daxil olan bitki zərərve-

ricilərini və onların xüsusiyyətlərini qeyd edin: 

Tapşırıq 2. Verilmiş cümlələrdə buraxıl-

mış sözləri əlavə edin: 

Zarqanadlılar dəstəsinin nümayəndələrinin 

əksəriyyəti ictimai həyat tərzi keçirir. Hər arı ai-

ləsində ..... ana arı,.....erkək arı,....işçi arılar olur. 

Bu dəstəyə daxil olan ........ sürfələri digər həşə-

ratların bədənində parazitlik edir. Bu səbəbdən 

onlardan kənd təsərrüfatı zərərvericilərinə qarşı 

..... mübarizədə istifadə olunur. 

3. Ġnformasiyanın mübadiləsi: Hər qrup 

öz üzvləri ilə tədqiqatın nəticələri barədə fikir 

mübadiləsi edərək ümumilikdə onları dəqiqləş-

dirirlər Hər bir qrupun lideri təqdimatı həyata 

keçirir. İş vərəqləri təqdim olunur. Müəllim 

suallar verməklə onlara öz mülahizələrini əsas-

landırmağa sövq edir. 

4. Ġnformasiyanın müzakirəsi: Mövzu 

müəllimlə birlikdə müzakirə olunur. Şagirdlər 

sualları cavablandırır. Müəllim şagirdləri 

düzgün nəticəyə gəlməyə istiqamətləndirir. 

Müzakirə sualları: 

1. Həşəratların hansı dəstələri var? 

2. Düzqanadlılar dəstəsinə hansı nüma-

yəndələr aiddir və xüsusiyyətləri nələrdir? 

3. Sərtqanadlılar dəstəsinin hansı nüma-

yəndələri var? 

4. Parabüzənin xüsusiyyətləri nələrdir? 

5. Bioloji mübarizə nədir? 

6. Pulcuqqanadlıların nə kimi faydaları var? 

5. ÜmumiləĢdirmə və nəticə: Dərsdə öy-

rənilən nəzəri və yeni məlumatlar ümumiləşdiri-

lir və mənimsənildiyinə əmin olunur. 

6. Yaradıcı tətbiqetmə: Əlavə mənbələr-

dən istilada edərək çəyirtkələrin və pambıq mə-

nənəsinin həyatı haqqında kiçik təqdimat hazır-

layın.(məlumat+rəsm) 

7. Qiymətləndirmə və refleksiya: 

Qiymətləndirmə meyarları: şərhetmə və 

müqayisə 
 

 

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə 

Həşəratların müxtəlifliyi 

haqqında mülahizələrini 

müəllimin köməyi şərh 

edir. 

Həşəratların müxtəlifliyi 

haqqında mülahizələrini 

şərh edərkən səhvlərə 

yol verir. 

Həşəratların 

müxtəlifliyi haqqında 

mülahizələrini qismən 

şərh edir. 

Həşəratların 

müxtəlifliyi haqqında 

mülahizələrini ətraflı 

şərh edir. 

Həşəratların sistematik 

kateqoriyalarını 

fərqləndirməkdə çətinlik 

çəkir. 

Həşəratların sistematik 

kateqoriyalarını qismən 

fərqləndirir. 

Həşəratların sistematik 

kateqoriyalarını əsasən 

fərqləndirir. 

Həşəratların sistematik 

kateqoriyalarını 

düzgün fərqləndirir. 
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Problemin aktuallığı: Ümumtəhsil məktəblə-

rində biologiya elmlərinin əsaslarının öyrənilməsi 

dialektik materializmin dərk olunmasına, yeni elmi 

biliklərin öyrədilməsinə zəmin yaradır. Buna görə 

biologiya müəllimi tədris prosesində yeni metodlar-

dan istifadəni bilməlidir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Biologiya 

kursunun (VI-VII sinif) tədrisində meyvə bitkilərinin 

zərərvericiləri, xəstəlikləri və onlarla mübarizə üsulla-

rının öyrədilməsi məqalədə verilmiş interaktiv təlim 

metodlarından istifadə etməklə faydalana bilərlər. 
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Maral Alikazax Valieva 
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TRUTH IN THE HISTORY OF AZERBAIJAN 

Xülasə. Məqalədə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tarixi kökləri araşdırılmışdır. Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi XX yüzilliyin tarixinə ən faciəli münaqişələrdən biri kimi daxil 

olub, onun nəticələri milyonlarla azərbaycanlının taleyinə ciddi təsir göstərib. Ermənistanın Azərbaycanın 

tarixi torpaqlarına açıq formada ərazi iddiaları və etnik zəmində təxribatları, terror əməlləri ilə başlamış bu 

münaqişə Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzlə nəticələnib. Ermənistan SSR-də yaşayan azərbaycanlılar öz 

tarixi torpaqlarından dəfələrlə qəddarlıqla deportasiya edilib. Nəticədə yüz minlərlə azərbaycanlı öz doğma 

torpaqlarından zorla qovulub, qətlə yetirilib, yaralanıb. Onlar erməni zorakılığı qarşısında öz həyatlarını xilas 

etmək üçün Azərbaycana sığınmaq məcburiyyətində qalıblar.  

Açar sözlər: Azərbaycan, Ermənisan, soyqırım, tarix, həqiqət, müharibə, ölüm, münaqişə, qələbə 

Резюме. В статье исследуются исторические корни азербайджано-армянских отношений. 

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт вошел в историю ХХ века как один из 

самых трагических конфликтов, последствия которого серьезно повлияли на судьбы миллионов азер-

байджанцев. Конфликт, начавшийся с открытых территориальных притязаний Армении на истори-

ческие земли Азербайджана, этнических провокаций и террористических актов, привел к военной 

агрессии против Азербайджана. Проживающие в Армянской ССР азербайджанцы неоднократно под-

вергались жестоким депортациям со своих исторических земель. В результате сотни тысяч азербай-

джанцев были насильно изгнаны с родных земель, убиты и ранены. Они были вынуждены укрыться в 

Азербайджане, чтобы спасти свою жизнь перед лицом армянского насилия. 

Ключевые слова: Азербайджан, Aрмяния, геноцид, история, правда, война, смерть, конфликт, 

победа 

Summary. The article examines the historical roots of Azerbaijani-Armenian relations. The 

Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict has entered the history of the twentieth century as one of 

the most tragic conflicts, the consequences of which have seriously affected the fate of millions of 

Azerbaijanis. The conflict, which began with Armenia's open territorial claims to Azerbaijan's historical 

lands and ethnic provocations, and terrorist acts, has resulted in military aggression against Azerbaijan. 

Azerbaijanis living in the Armenian SSR have been repeatedly brutally deported from their historical lands. 

As a result, hundreds of thousands of Azerbaijanis were forcibly expelled from their native lands, killed and 

injured. They were forced to take refuge in Azerbaijan to save their lives in the face of Armenian violence. 

Key words: Azerbaijan, Armenian, genocide, history, truth, war, death, conflict, victory. 

"Böyük Ermənistan" yaratmaq xülyasın-

dan ruhlanan erməni qəsbkarları 1905-1907-ci 

illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə geniş-

miqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirdilər. Er-
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mənilərin Bakıdan başlanan vəhşilikləri Azər-

baycanı və indiki Ermənistan ərazisindəki Azər-

baycan kəndlərini əhatə etdi. Yüzlərlə yaşayış 

məntəqəsi dağıdılıb yerlə yeksan edildi, minlər-

lə azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetrildi. Bu ha-

disələrin təşkilatçıları, məsələnin mahiyyətinin 

açılmasına, ona düzgün hüquqi-siyasi qiymət 

verilməsinə maneçilik törədərək azərbaycanlıla-

rın mənfi obrazını yaratmış, özlərinin avantürist 

torpaq iddialarını pərdələmişər. 

“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 mart 

1998-ci il tarixli fərmanında qeyd edildiyi kimi, 

Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən bütün 

faciələri torpaqlarının zəbti ilə müşayiət oluna-

raq, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünül-

müş, planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı 

siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil etmiş-

dir. Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bütün 

soyqırım faciələrini yad etmək məqsədilə 31 

Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan 

edilmişdir. 

Məlumdur ki, sovet hakimiyyəti illərində 

ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soy-

qırımlar, kütləvi qırğın və zorakılıqlar, repressi-

ya və deportasiyalar saxta beynəlmiləlçilik pər-

dəsi altında ört-basdır edilmiş, sovet tarixşünas-

lığında bu tip mövzuların tədqiqinə yasaq qo-

yulmuşdu. Yalnız Azərbaycan XX əsrin sonun-

da yenidən müstəqillik əldə etdikdən sonra tari-

xi keçmişinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq 

imkanı əldə edilmiş, xalqımızın başına gətirilən 

faciələr ayrı-ayrı tədqiqatçılar tərəfindən elmi 

tədqiqat dövriyyəsinə daxil edilmişdir. Xalqımı-

za qarşı erməni təcavüzünün əsas məqsədi etnik 

təmizləmə siyasəti həyata keçirmək yolu ilə tari-

xi Azərbaycan torpaqları hesabına erməni döv-

lətinin əsasını qoymaqdan və sonradan müxtəlif 

yollarla onu genişləndirməkdən ibarət olmuşdur. 

Ermənilərin bu niyyətlərinin reallaşması istiqa-

mətində Rusiya və bəzi Qərb dövlətləri də 

mühüm rol oynamışlar. 

1905-1906-cı illərdə Rusiyada baş verən 

iğtişaşlardan fürsət kimi istifadə edən ermənilər 

əvvəlcə Bakıda, sonra İrəvanda, Naxçıvanda, 

Gəncədə, Qarabağda, Zəngəzurda, Qazaxda və 

Tiflisdə dinc azərbaycanlılara qarşı qırğınlar tö-

rətmişlər. Erməni silahlı dəstələri İrəvan-Naxçı-

van-Zəngəzur-Qarabağ istiqamətində və Qazax-

Gəncə istiqamətində yerləşən azərbaycanlı yaşa-

yış məskənlərinin əhalisini qırmaqla, qovmaqla 

və həmin ərazilərdə erməniləri məskunlaşdır-

maqla gələcək Ermənistan dövlətinin əsasını 

qoymaq istəyirdilər. Sayları on min silahlıdan 

artıq olan erməni birləşmələri əvvəlcə Bakıda, 

sonra İrəvan şəhərində və onun ətraf kəndlərin-

də, Eçmiədzin (Üçkilsə), Şərur-Dərələyəz və 

Naxçıvan qəzalarında, Yelizavetpol (Gəncə) qu-

berniyasının Zəngəzur qəzasının Gorus, Qafan 

və Qarakilsə (Sisyan) nahiyələrində, Şuşa, Ca-

vanşir, Cəbrayıl, Qazax, Ərəş qəzalarında, Tiflis 

şəhərində kütləvi qırğınlar törətmiş, 200-dən 

artıq yaşayış məntəqəsini viran qoymuşlar. 

Mir Möhsün Nəvvabın “1905-1906-cı il-

lərdə erməni-müsəlman davası” adı altında çap 

edilən “Qafqaz erməni tayfası ilə müsəlmanların 

vuruş və iğtişaş tarixləri” əsəri həm XX əsrin bi-

rinci onilliyində xalqımızın başına gətirilən fa-

ciələrin miqyasını açıb göstərmək, həm də Dağ-

lıq Qarabağ probleminin tarixi köklərinin ma-

hiyyətini öyrənmək baxımından qiymətli mənbə 

hesab olunur. M.M. Nəvvab haqlı olaraq İrəvan 

quberniyasında qırğınların İrəvan şəhərindən 

başladığını, sonra Naxçıvana sirayət etdiyini 

yazır. Müəllif erməni qmdatxanalarının (terror 

təşkilatlarının) muzdlu qatillərinin neçə-neçə 

günahsız insanların, o cümlədən rusların və er-

mənilərin də ölümünə bais olduğunu yazır. 

M.M. Nəvvab öz əsərində Bakı, İrəvan, Şuşa şə-

hərlərində, İrəvan, Naxçıvan, Şuşa, Cəbrayıl,

Zəngəzur qəzalarında erməni silahlı dəstələrinin

törətdikləri qırğınlar və müsəlmanların gördük-

ləri əks tədbirlər haqqında yığcam olsa da məlu-

mat vermişdir.

1905-1906-cı illərdə törədilmiş qırğınlara 

aid erməni müəlliflərinin bir neçə əsəri mövcud-

dur. Erməni müəlliflərindən A-donun 1907-ci 

ildə İrəvanda çap edilən “Qafqazda erməni-türk 

toqquşmaları (1905-1906-cı illər). Sənədli, sta-

tistik, topoqrafik izahlarla” əsərində, S. Zavar-

yanın 1907-ci ildə Sankt-Peterburqda rus dilində 

çap edilən “Qarabağın iqtisadi şəraiti və 1905-

1906-cı illər aclığı”, İ. Alibekovun 1906-cı ildə 

Tiflisdə rus dilində çap olunan “Yelizavetpolun 

qanlı günləri cəmiyyətin mühakiməsi qarşısın-

da” əsərlərində 1905-1906-cı illər qırğınlarının 

mahiyyəti təhrif edilsə də, bu əsərlər faktoloji 

baxımdan tədqiqatçılara xeyli material verirlər. 

İ. Alibekov “Yelizavetpolun qanlı günləri 

cəmiyyətin mühakiməsi qarşısında” əsərini 
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Gəncədə baş verən hadisələrin Qafqaz mətbua-

tında birtərəfli işıqlandırılmasına cavab olaraq 

yazdığını bildirir. Qərəzli mətbuat dedikdə, 

İ.Alibekov “Vozrojdenie”, “Kavkaz”,"Kaspi" 

qəzetlərini və Yelizavetpolda (Gəncədə) baş 

vermiş qırğınlara dair həmin qəzetlərdə dərc 

edilmiş yazıları nəzərdə tutur. 

İ. Alibekov Əhməd bəy Ağayevi “yalançı 

publisist”, S .Çrelayevi və Ə. Xasməmmədovu 

isə onun davamçıları adlandırır. Ona görə də İ. 

Alibekov ikinci ad kimi öz kitabını “Yalançı 

publisist və onun ictimai davamçıları” adlandı-

rır. S. Çrelayev Tiflis şəhər dumasının katibi və 

qlasnısı olmuşdur. O, Tiflis şəhər qlasnısı A. 

Xatisov və şəhər idarəsinin üzvü N. Kokçaevlə 

birlikdə Gəncəyə ezam edilmişdilər ki, düşmən-

çilik edən tərəfləri barışdırsınlar. S. Çrelayev 

Gəncədən qayıtdıqdan sonra “Vozrojdenie” qə-

zetinin 36-39-cu saylarında (1905-ci il) “Yeliza-

vetpol qırğınları” başlıqlı silsilə məqalələrlə 

çıxış etmiş və qırğınların səbəbkarı kimi ermə-

niləri günahlandırmışdı. 

Əhməd bəy Ağayevin “Peterburqskie Ve-

demosti” (№98, 1905-ci il) qəzetində dərc olun-

muş “Bakı hadisələri haqqında həqiqət” məqalə-

sinə cavab olaraq B. Doluxanov və S. Taqiano-

sov həmin qəzetdə (№126, 1905-ci il) və “Bakı” 

qəzetində (№51, 1905-ci il) məqalə dərc etdir-

mişdilər. İ. Alibekov Əhməd bəy Ağayevi Ve-

liçko və Kruşevanovun formalaşdırdıqları “insa-

na nifrət, yalan və böhtan məktəbinin yetirməsi 

olan məşhur tip” adlandırır. 

İ. Alibekov heç bir istinad göstərmədən 

iddia edir ki, guya müxtəlif emissarlar İrəvan 

quberniyasında müsəlman əhalinin milli hissləri 

ilə oynadıqdan və vəhşi dəstələr Türkiyədən bu 

tərəfə keçdikdən sonra erməni kəndləri atəşə tu-

tulmuşdur. Guya hakimiyyətin müsəlman casus-

ları Bakıdan və Naxçıvandan Cənubi Qafqazın 

və İranın müxtəlif yerlərinə gedərək ermənilərin 

yeni qırğınlarını hazırlamaq üçün fəaliyyət gös-

tərmişlər. İ Alibekov ermənilərin təsir dairəsin-

də olan “Novoe Obozrenie” qəzetinə istinad 

edərək Bakıda, İrəvanda, Naxçıvanda, Gəncədə 

baş verən qırğınların təqsirini türklərin üzərinə 

yıxmağa çalışır. 

O.A. Arutyunyanın 1956-cı ildə rus dilin-

də İrəvanda dərc olunmuş “Xatirələr” kitabında 

daşnakların “mümkünsə daha çox öldür, talan 

et, heç kimə rəhm etmə” şüarı altında 1905-ci 

ildə Qəmərlidə törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs 

edir. O, daşnakların erməni kəndlərini gəzərək 

əhalini silahlandırdıqlarını, dinc müsəlman əha-

lisini qırdıqlarını, kəndləri yandırdıqlarını yazır. 

O. Arutyunyan daşnakların silah sarıdan korluq 

çəkmədiklərini, canişin Vorontsov-Daşkovun 

xüsusi icazəsi və erməni yepiskopları Xoren və 

Suren tərəfindən müvəkkil edilmiş şəxslər vasi-

təsilə təmin edildiklərini qeyd edir. 

İtalyan diplomatı, yazıçısı, səyyahı və ta-

rixçisi Luici Villari 1906-cı ildə Londonda çap 

etdirdiyi “Qafqazda alov və qılınc” (“Fire and 

Sword in the Caucasus”) əsərini Qafqaza etdiyi 

səyahətin nəticəsi olaraq yazmışdır. 1905-ci ilin 

yay və payız aylarında Qafqazın qaynar nöqtələ-

rində, milli münaqişələrin törədildiyi yerlərdə 

olan müəllif əsərinin IX və X fəsillərini Bakıda 

gördüklərinə, XI fəslini İrəvanda baş verən ha-

disələrə, XIV fəslini isə Naxçıvandakı hadisələ-

rə həsr etmişdir. L. Villarinin yazdığına görə, 

onu İrəvanda əvvəlcədən ünvanı ona bəlli olan 

yerli erməni müşayiət etmişdir. Onun tərcümə-

çisinin erməni olması, İrəvanda və Naxçıvanda 

olduğu müddətdə erməni ziyalılarının və din xa-

dimlərinin əhatəsində olması əsərin məzmununa 

öz təsirini göstərmişdir. 

L. Villari İrəvanda və Naxçıvanda qırğın-

ların baş verməsinin təqsirinin tatarlarda oldu-

ğunu yazır. Onun iddiasına görə, Vorontsov-

Daşkovun Qafqazın canişini təyin edilməsinə-

dək və prins Lui Napoleon Bonapartın 1905-ci 

ilin iyununda İrəvanın general-qubernatoru 

təyin edilməsinədək İrəvanın sabiq qubernator-

ları ənənəvi rus bürokratiyasına sadiq olaraq ca-

nişin Qolitsının siyasətini davam etdirir, faktiki 

olaraq ermənilərə qarşı müharibə aparır, tatarları 

hücuma təhrik edirlər. 

L. Villari Naxçıvan qəzasında baş verən 

iğtişaşlar zamanı 47 kənddə toqquşmaların oldu-

ğunu, 12 kəndin viran edildiyini və boşaldıldığı-

nı, 10 kəndin qismən dağıdıldığını, hər iki tərəf-

dən 239 nəfərin qətlə yetirildiyini yazır. 

L. Villari Naxçıvanda olarkən şəhərin baş-

çısı Cəfərqulu xan Naxçıvanski və onun qardaşı, 

ehtiyatda olan rus zabiti Rəhim xanla görüşləri-

nə xüsusi yer ayırmışdır. O, Naxçıvanskilərin 

kürəkəni, general Maqsud Əlixanov-Avarskinin 

İrəvan qubernatoru olarkən tatarların tərəfini 

saxladığını, təqsirkarların cəzalandırılmadığını 

iddia edir. 
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L. Villari bu əsərində İrəvan şəhərinin 28 

min nəfər əhalisindən yarısının, Naxçıvanın isə 

əhalisinin dörddə üçünün türklərdən ibarət oldu-

ğunu yazır. Müəllifin həmçinin o dövrdə İrəvan-

da mövcud olmuş, lakin sonralar yer üzündən 

silinmiş böyük Göy məscid, Sərdar sarayı və 

digər tarixi-memarlıq abidələri, İrəvan bağları 

haqqında geniş təsviri məlumatlar verməsi İrə-

vanın tipik Azərbaycan şəhəri olması haqqında 

dolğun təəssürat yaradır. 

“Qafqazda alov və qılınc” əsəri Azərbay-

can tədqiqatçıları tərəfindən indiyədək tədqiq 

edilməmişdir. 

Sovet hakimiyyəti illərində yazılan əsər-

lərdə 1905-1906-cı illər qırğınlarının səbəbkarı 

kimi, birtərəfli olaraq çar Rusiyası hökuməti 

göstərilmiş, ermənilərin Azərbaycan torpaqları-

na silah gücünə, kütləvi qırğınlar və soyqırım 

törətməklə yiyələnmək sahəsindəki fəaliyyətləri 

ört-basdır edilmişdir. Həmin dövrdə Azərbaycan 

mühacirətinin ayrı-ayrı nümayəndələrinin yaz-

dıqları əsərlərdə qırğınlar haqqında daha obyek-

tiv məlumat verilmişdir. Cahangir Zeynaloğlu 

1924-cü ildə İstanbulda çap edilən (1992-ci ildə 

Bakıda təkrar çap edilmişdir) kitabında çar hö-

kumətinin müsəlmanların qəflətindən istifadə 

etdiyini, Peterburqdan 130 xəfiyyə məmuru 

göndərərək ermənilərlə müsəlmanları bir-birləri-

nə silah işlətməyə təşviq etməklə, iki milləti biri 

digərinə qırdırdığını yazır. C.Zeynaloğlu 1905-

1906-cı illər qırğınlarının millətin gözünün açıl-

masında, dost və düşməni tanımasında, Rusiya 

siyasətini anlamasında mühüm rol oynadığını 

qeyd etməklə bərabər, maarif və tərəqqiyə əhə-

miyyət verməyə başladığını göstərir. 

Türkiyədəki Azərbaycan mühacirlərinin 

digər bir nümayəndəsi Hüseyn Baykara “Azər-

baycan istiqlal mücadiləsi tarixi” (İstanbul-

1975, Bakı-1992) əsərində çar Rusiyasının rus-

yapon müharibəsində məğlubiyyətindən və 

1905-ci il yanvarın 9-da Qış sarayının önündə 

üsyançıların güllələnməsindən sonra Rusiyanı 

bürüyən üsyanların Qafqaza da yayıldığını qeyd 

edir. H. Baykara da C. Zeynaloğlu kimi, 1905-

1906-cı illər erməni-müsəlman qırğınlarının təq-

sirini çar hökumətində görür. H. Baykara yazır 

ki, imperiyanın zəiflədiyi bir vaxtda Qafqaz 

xalqlarını inqilabdan uzaqlaşdırmaq üçün çar bu 

regionda olan yüksək məmurlarına gizli göstəriş 

vermiş, erməniləri müsəlmanlara qarşı qırğına 

sövq etmişdir. “Daşnaksutyun” partiyasının ya-

randığı gündən Türkiyə torpaqlarında Ermənis-

tan dövləti yaratmaq proqramını hazırladığını 

qeyd edən müəllif, bu partiyanın 1904-cü ildə 

“Qafqaz Ermənistanı”nı da öz proqramına daxil 

etdiyini, Qafqazda olan yüksək vəzifəli rus mə-

murları tərəfindən silahlandırılan və gizli tapşı-

rıq alan ermənilərin Bakı, İrəvan, Naxçıvan, Or-

dubad, Qarabağ, Gəncə və Şirvanda yaşayan si-

lahsız türklərə qarşı hücumlar edib, onları öldür-

məyə, qılıncdan keçirməyə başladıqlarını, öldü-

rə bilmədikləri türkləri öz torpaqlarından qova-

raq həmin ərazilərdə çoxluq təşkil etmək istə-

diklərini qeyd edir. 

Rus müəllifi N. Şavrovun 1911-ci ildə 

Sankt-Peterburqda çap edilən “Novoya uqroza 

russkomu delu v Zakavkazye: predistoriya i ras-

prodajı Muqani inorodtsami” əsərində göstərdi-

yinə görə, 1896-cı ildə Cənubi Qafqazda 

900000, 1908-ci ildə 1301000 erməni yaşamış-

dır. Deməli, təkcə bu dövrdə Cənubi Qafqaza 

400000 erməni gəlib yerləşmişdi. 1908-ci ildə 

Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi polis departamenti-

nin sənədlərində (bu sənəd 1990-cı ildə Bakıda 

“Daşnaki (iz materialov departamenta politsii)” 

adı ilə çap edilmişdir) göstərilirdi ki, “Türkiyə-

dəki məlum hadisələrdən sonra Cənubi Qafqaza 

yarım milyon erməni gəlmişdir. Bu ermənilər 

dərhal öz qara əməllərini göstərdilər”. Bundan 

sonra indiki Ermənistan ərazisində ”Daşnaksut-

yun” partiyasının sıraları daha da artmış, Qaf-

qazda anti-türk təbliğatı xeyli güclənmişdi. “No-

voya vremya” qəzetinin İrəvan üzrə müxbiri 

Qriqoryevin verdiyi məlumata görə, törədilən 

cinayətlərin 80 faizi Türkiyədən gəlmiş erməni-

lərin, muzdlu qatillərin payına düşürdü. 1905-

1906-cı illərdə Qafqazda erməni-müsəlman qır-

ğınları haqqında polis departamentinin həmin 

sənədində deyilir: ”Daşnaksutyun” öz qüdrətini 

göstərdi, müsəlmanlar cəfasını çəkdilər. Burada 

ikili oyun oynanılmışdı: birincisi, müsəlmanlar-

da olan qisasın bir qismini almaq, digər tərəfdən 

baş verən hadisələrin günahını mətbuat və təbli-

ğatın köməyi ilə rus hökumətinin üzərinə 

yıxmaq, bununla da təkcə erməniləri deyil, Qaf-

qazın digər sakinlərini də inqilabiləşdirmək 

üçün güclü təbliğat materialı əldə edilmiş olur-

du. Nəticədə ermənilərə münasib olmayan bir 

çox rus məmurları və ayrı-ayrı şəxslər terror 

qurbanı oldular: general Əlixanov (Maqsud Əli-
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xanov-Avarski – müəllif), qubernatorlar Naka-

şidze, Andreyev (birincisi Bakının qubernatoru, 

ikincisi Yelizavetpolun (Gəncə) vitse- quberna-

toru – müəllif), polkovniklər Bıkov və Saxarov 

və başqa dövlət məmurları (partiyanın hesaba-

tından). Onların qismən nail olduqları ikinci 

məqsədləri ondan ibarət idi ki, Zaqafqaziyada 

ermənilərlə müsəlmanların yaşadıqları ərazilər 

bir-birindən ayrıldı, Türkiyədən və qismən İran-

dan köçən ermənilərin məskunlaşdırılması üçün 

torpaqlar boşaldıldı. Son 5-6 ildə onların sayı 

yarım milyona çatmış, 200 min nəfər isə rus ida-

rələrinin vəkaləti ilə təbəəlik əldə etmişdi. Ye-li-

zavetpol, İrəvan və Qars vilayətlərində ərazilə-

rin qismən ayrılmasına nail olunmuş, torpaqla-

rın müəyyən hissəsi boşaldılmış, həmin ərazilər-

dən bir çox müsəlmanlar qaçaraq canlarını qur-

tarmışdılar". Ümumiyyətlə, 1905-1906-cı illər 

erməni-müsəlman iğtişaşları nəticəsində İrəvan 

və Yelizavetpol (Gəncə) quberniyaları ərazisin-

də 200-dən artıq azərbaycanlı yaşayış məntəqəsi 

viran edilmiş, əhalisi soyqırıma məruz qoyul-

muşdur. 

Erməni müəllifi A-donun verdiyi statistik 

məlumatlar göstərir ki, 1905-1906-cı illər qır-

ğınları ərəfəsində İrəvan quberniyasında möv-

cud olmuş 1301 kəndin 959-da, Zəngəzur qəza-

sında mövcud olmuş 406 kəndin isə 314-də 

türklər yaşamışlar. O dövrdə təkcə İrəvan quber-

niyası və Zəngəzurda mövcud olmuş 1273 türk 

kəndindən bu gün, Naxçıvan qəzası istisna ol-

maqla bütün kəndlər azərbaycanlılardan təmiz-

lənmişdir. Deməli, həmin ərazilərdə 1905-1906-

cı illərdən başlayaraq silah gücünə etnik təmiz-

ləmə siyasəti həyata keçirilmişdir ki, bu da ma-

hiyyətcə soyqırım deməkdir. 

Təqribən 8000-ə yaxın insan öldürüldü ki, 

bunun da 1653 nəfəri qadın, 965-i isə uşaq idi. 

Aprel ayında bu bölgənin 122 kəndi dağıdılmış, 

yüzlərlə müsəlman türk və ləzgi qətlə yetirilmiş-

di. Heç təsadüfi deyil ki, 2007-ci il aprelin əv-

vəllərində Quba ərazisində kütləvi məzarlıqlar 

aşkar edilmişdir. Bütün bunlar bir daha azərbay-

canlılara qarşı soyqırımı təsdiqləyir. İrəvan qu-

berniyası ilə qonşu olan Azərbaycanın Zəngəzur 

mahalında 115 kənd dağıdılmış, 3257 nəfər kişi, 

3276 nəfər qadın, 2196 uşaq qətlə yetirilmişdir. 

Dünya ictimaiyyətinə bu həqiqətləri çat-

dırmaq üçün Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində xü-

susi qurum yaradıldı. 1919 və 1920-ci ilin mart 

ayının 31-i iki dəfə Azərbaycan Xalq Cümhu-

riyyəti tərəfindən ümummilli matəm günü kimi 

qeyd edilmişdir. Əslində bu, azərbaycanlılara 

qarşı yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq 

davam edən torpaqlarımızın işğalı proseslərinə 

tarixdə ilk dəfə siyasi qiymət vermək cəhdi idi. 

Lakin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqu-

tu bu işin başa çatmasına imkan vermədi. Azər-

baycan Demokratik Respublikası 1918-20-ci il-

lərdə ermənilərin törətdikləri soyqırımı tədqiq 

etmək üçün fövqəladə komissiya yaratmışdı. 

Komissiya 36 cildlik geniş material hazırlamış-

dı. Bu materialların ingilis, alman, rus dillərində 

çap edilərək Qərb dövlətlərinə göndərilməsi nə-

zərdə tutulmuşdu. 

Lakin 1920-ci ilin 28 aprelində Sovet or-

dusu ADR-i süquta uğratdıqdan sonra həmin 

məsələyə xitam verildi. Xalqımızın haqq səsini 

ucaltmaq, tarixi həqiqəti dünyaya çatdırmaq sa-

həsində də Ümummilli Liderimiz Heydər 

Əliyev öz dahiliyini və müdrikliyini göstərdi. 

Onun 18 dekabr 1997-ci il tarixli "1948-1953-cü 

illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazi-

sindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surət-

də deportasiyası haqqında" və 28 mart 1998-ci il 

tarixli "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 

Fərmanları ilə uzun illər gizli saxlanılan bu 

ümumxalq faciəsi öz hüquqi - siyasi qiymətini 

aldı, tarixi yaddaşımız bərpa olundu. 

1948-1953-cü illərdə SSRİ Nazirlər Sove-

tinin İ.V.Stalinin imzası ilə təsdiqlənmiş qərarı-

na əsasən 100 min azərbaycanlı Ermənistanın 

dağlıq rayonlarından Azərbaycanın malyariya 

yayılmış qızmar iqlimi olan Kür-Araz ovalığına 

köçürülmüşdür.100.000-dən artıq Azərbaycan 

türklərinin köçürülməsini və sonra bu haqsızlıq-

lardan ilham alan erməni daşnaqları 1988-ci ilin 

fevralında Ermənistandan Azərbaycana qaçqın-

ların kütləvi axını başladı. 230 mindən artıq 

azərbaycanlı müsəlmanlarını öz doğma yurd-yu-

vasından silah gücünə qovub çıxarılmış, 215 

nəfər isə qətlə yetirilmişdi. Erməni silahlıları 

müdafiəsiz insanları amansızcasına qarət edir, 

döyür, vəhşicəsinə öldürürdülər. Bu, həmin tor-

paqlarda min illər boyu yaşamış insanlara qarşı 

erməni daşnaqları tərəfindən çoxdan işlənib ha-

zırlanmış plan üzrə davamlı olaraq aparılan 

etnik təmizləmə əməliyyatının tərkib hissəsi idi.  

1990-cı il yanvarın 19-dan-20-nə keçən 

gecə Azərbaycan xalqına qarşı cinayətkar hərbi 
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əməliyyat həyata keçirildi. Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü pozmaq cəhdlərinə qarşı, SSRİ 

rəhbərliyinin Azərbaycan xalqı barəsində apar-

dığı qərəzli siyasətə və yerli rəhbərliyin xəya-

nətkar fəaliyyətinə qarşı etiraz əməliyyatı olaraq 

küçələrə çıxmış dinc əhaliyə divan tutmaq məq-

sədi ilə Bakıya və Respublikanın bir sıra rayon-

larına sovet hərbi hissələri yeridildi. Beləliklə, 

qəddarlıqla həyata keçirilən cəza tədbirləri nəti-

cəsində heç bir günahı olmayan 131 adam öldü-

rüldü. 744 nəfər yaralanmış, 841 nəfər qanunsuz 

həbs olunmuşdur. Hərbi qulluqçular tərəfindən 

200 ev və mənzil, 80 avtomaşın o cümlədən tə-

cili yardım maşınları, yandırıcı güllələrin törət-

diyi yanğın nəticəsində dövlət əmlakı və şəxsi 

əmlak məhv edilmişdir. Həlak olanların arasın-

da qadınlar, uşaqlar və qocalar, həmçinin təcili 

yardım işçiləri və milis nəfərləri olmuşdur. 

1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına 

keçən gecə saat 12-də erməni hərbi quldurları, 

Xankəndində olan keçmiş SSSRİ 366-cı moto-

atıcı polkunun ağır texnikası və şəxsi heyətinin 

köməkliyi sayəsində Xocalı şəhərinin dinc sa-

kinlərinə qarşı amansız qırğın törətdilər. Şəhər 

əhalisinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtar-

maq istəyərkən əvvəlcədən düzəldilmiş pusqu-

larda qətlə yetirilmişdir. Rusiyanın “Memorial” 

hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən, 

dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə yetiril-

miş 200 azərbaycanlı müsəlmanının meyidi gə-

tirilmiş, onlarla meyidin təhqirə məruz qalması 

faktı aşkar edilmişdir. Ekspertiza zamanı müəy-

yən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə ya-

raları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb 

olmuş, 10 nəfər küt alətlə qətlə yetirilmişdir. 

Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisi-

nin soyulması faktını da müharibələrində olma-

mışdır. İnsanlar amansızlıqla, işgəncələrlə öldü-

rülmüş, insanların başları kəsilmiş, gözləri çıxa-

rılmış, hamilə qadınların qarınları süngü ilə 

deşik-deşik edilmişdir. 613 adam öldürülüb, on-

lardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, yaşlılar-70 nəfər. 

8 ailə tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hər 2 va-

lideyinini itirib. 130 uşaq bir valideyndən məh-

rum olub. 487 adam yaralanıb, onlardan 76-sı 

uşaq. 1275 insan erməni cəlladlarına əsir düşüb. 

150 nəfər insan itgin düşüb. 

XX əsrin əvvəllərində 1905-1907, 1915, 

1918-1920, 1948-1953, tarixi mərhələləri təhlil 

edərkən 1988-1994-ci illər arasında baş verən 

hadisələrinin ardıcıllıqını aşağıda göstərmək 

olar: 1988-ci ildən başlayaraq erməni ekspansi-

yası, ermənilərin Dağlıq Qarabağda apardıqları 

işğalçı müharibə və etnik təmizləmə azərbay-

canlıların soyqırım qurbanlarının sayını xeyli 

dərəcədə artırmışdır. Azərbaycan Respublikası 

ərazisinin 20 faizi işğal edilmiş, 18 mindən çox 

azərbaycanlı həlak olmuş, 20 mindən çoxu yara-

lanmış, 50 mindən çoxu əlil olmuş, 4 mindən 

çox əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş, 4 

mindən çox sənaye və kənd təsərrüfatı müəssi-

səsi, 660 məktəb və uşaq bağçası, 250 xəstəxana 

və tibb müəssisəsi dağıdılmış, azərbaycanlıların 

doğma yurdu olan yaşadıqları 724 şəhər, kənd 

və qəsəbə qarət edilmiş, dağıdılmış və yandırıl-

mışdır. Bütün bunların nəticəsində təkcə XX 

əsrdə iki milyondan çox azərbaycanlı bu və ya 

digər şəkildə şovinist erməni dairələrinin və on-

ların havadarlarının yürütdükləri soyqırım siya-

sətinin təsirinə məruz qalmışdır. Onu da demək 

lazımdır ki, indiki dövrdə Azərbaycanda erməni 

millətçi zülmündən bu və ya başqa şəkildə zərər 

çəkməyən ailə yoxdur. 1992-ci illərdə tarixi də-

yişikliklər məqamından istifadə edən ermənilər 

öz havadarları ilə birlikdə bizim ərazilərimizdə 

faciələr törətmişlər. Minlərlə azərbaycanlıları-

mızı amansızcasına qətlə yetirmişdilər. Dağlıq 

Qarabağ və 7 rayon tam işğal olunmuş, bir mil-

yondan artıq insanı qaçqın vəziyyətinə salmış-

lar. XX əsrin əvvəllərindən indiyə qədər erməni-

lərin planlı və məqsədyönlü siyasəti nəticəsində 

Azərbaycanlı müsəlmanlarına qarşı soyqırımın 

tarixi ardıcıllığını diqqətlə təsvir etdikdə məlum 

olur ki, xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımlar 

nəticəsində 2 milyondan çox soydaşımız məhv 

edilmiş və ölkəmiz maddi və mənəvi itkilərə 

məruz qalmışdır. 

Müasir gəncliyin əsas vəzifəsi güclü döv-

lət naminə obyektiv tariximizə etinasızlıq gös-

tərməməsi, tariximizi dəqiq öyrənməli və qon-

şularımızın kimlər olduğunu heç vaxt yaddan 

çıxarmamalıyıq. Bu qiymətli tarixi sənədlər er-

məni xəyanətini, onların insanlığa, bəşəri dəyər-

lərə qarşı çevrilmiş eybəcərliklərini bütün dünya 

qarşısında ifşa etməyə imkan yaratmışdır. Belə-

liklə, azərbaycanlı müsəlmanlarına qarşı ge-

nosidin tarixi mərhələlərini təhlil edərkən XX 

əsrdə Azərbaycan xalqının məruz qaldığı soy-

qırım siyasəti bizə yaşadığımız acı tarixdən ibrət 

alaraq hadisələrə tarixi, siyasi və hüquqi qiymət 
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verilməsi üçün mübarizə aparmaq və gələcəyi 

bu gündən düşünməyə vadar etməkdədir. 

Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev ermə-

nilərin ötən əsrdə etdikləri genosid faktlarının 

dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində 

mütərəqqi addımlar atmış və atmaqdadır. Bu fa-

ciələr tariximizin bütün dövrlərində dəfələrlə 

təkrarlanmış həqiqətlərdir və bunları unutmağa 

mənəvi haqqımız yoxdur. İnanırıq ki, möhtərəm 

Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin Azərbay-

can-Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ mü-

naqişəsinin həlli istiqamətindəki məqsədyönlü, 

qətiyyətli mövqeyi Azərbaycan həqiqətlərini 

bütün dünyaya layiqincə çatdırmaq və bu məsə-

lədə ədalətli həll yolu tapmaq imkanı verəcək. 

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və 

onun ətrafında olan Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, 

Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam (rayon mər-

kəzi və ərazisinin böyük hissəsi), Füzuli (rayon 

mərkəzi və ərazisinin böyük bir hissəsi) inzibati 

rayonları 1989-1993-cü illərdə Ermənistan tərə-

findən işğal olundu. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü 

və işğalçılıq müharibəsinin tarixi kökləri erməni 

tarixinin bəzi məsələlərini nəzərə almağı zəruri 

edir. Bu təcavüzkarlıq siyasəti erməni tarixinin 

mahiyyətindədir. Məhz buna görə də beynəlxalq 

və daxili vəziyyətin imkan verdiyi tarixi şərait 

yaranan kimi ermənilər xəyanətkar niyyətlərini 

reallaşdırmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə 

etmişlər. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü 

və işğalçılıq müharibəsinin tarixi kökləri erməni 

tarixinin bəzi məsələlərini nəzərə almağı zəruri 

edir. Bu təcavüzkarlıq siyasəti erməni tarixinin 

mahiyyətindədir. Məhz buna görə də beynəlxalq 

və daxili vəziyyətin imkan verdiyi tarixi şərait 

yaranan kimi ermənilər xəyanətkar niyyətlərini 

reallaşdırmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə 

etmişlər. 

Nəhayət 2020-ci ilin 27 sentyabrında baş-

lanan, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəh-

bərliyi ilə Azərbaycan Ordusu Vətən müharibə-

sində zəfər çalaraq erməni işğalçılarını tarixi to-

raqlarimizdan qovub ölkəmizin ərazi bütövlüyü 

bərpa etdilər. Beləliklə 1 milyondan artıq insana 

30 ilədək bir müddətdə köçkünlük acısı yaşa-

dan, dədə-baba torpaqlarımıza işğal yolu ilə sa-

hiblənib sərvətini mənimsəyən, mədəni abidələ-

rimizi, yurd yerlərimizi viran qoyan Ermənistan 

haqq savaşında məğlub oldu. 2020-ci ilin 27 sen-

tyabrında başlanan və 10 noyabr tarixinə kimi 

davam edən Vətən müharibəsi haqqında hələ 

tarix kitablarında çox yazılacaq, siyasətçilər çox 

araşdırma aparacaq, aydınlıq gətiriləcəkler.  

Yazımı ölkə başçımızın zəfər müraciəti ilə 

yekunlaşdırmaq istəyirəm. Ali Baş Komandan 

İlham Əliyev Qələbə müjdəsini xalqa çatdırar-

kən, sevinc və həyəcanını bölüşərkən bu məqa-

ma xüsusi toxundu: “ Bu müharibə bütün dün-

yaya Azərbaycan xalqının nə qədər böyük xalq 

olduğunu göstərdi - yenilməz xalq, dəmir iradəli 

xalq, müzəffər xalq, müzəffər ordumuz! Fəxr 

edirik xalqımızla, ordumuzla! Əminəm, hər bir 

Azərbaycan vətəndaşı hesab edir ki, onun həya-

tında bu günlər, bu dəqiqələr ən xoşbəxt günlər, 

dəqiqələrdir. Mən də xoşbəxtəm ki, bu xoş xə-

bərləri, bu müjdəni Azərbaycan xalqına verirəm. 

Xoşbəxtəm ki, bu tarixi sənədə imza atmışam. 

Xoşbəxtəm ki, biz öz Vətənimizə, doğma Qara-

bağımıza qayıdırıq, Qarabağımızın tacı olan Şu-

şaya qayıdırıq və bu torpaqlarda əbədi yaşaya-

cağıq! Bundan sonra heç kim bizi o torpaqlar-

dan tərpədə bilməz!”. Bu müharibə bütün dün-

yaya Azərbaycan xalqının nə qədər böyük xalq 

olduğunu göstərdi - yenilməz xalq, dəmir iradəli 

xalq, müzəffər xalq, müzəffər ordumuz! Fəxr 

edirik xalqımızla, ordumuzla!. 

Biz fəxr edirik ki, qəhrəman Azərbaycan 

xalqı bu qələbəni döyüş meydanında qazandı. 

300-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, o cümlədən, Fü-

zuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa şəhərlə-

ri, Hadrud, Suqovuşan və digər qəsəbələr döyüş 

meydanında azad edildi. Azərbaycan Qələbə zə-

fərinə əsgərinin rəşadəti ilə imza atdı. 

“Qarabağ Azərbaycandır və nida” ifadəsi 

artıq bizim qələbəmizin rəmzi idi, rəmzinə çev-

rildi. Bir il bundan əvvəl mən bunu demişəm. 

Mən fəxr edirəm ki, mənim dediyim ifadə artıq 

bir milli şüara çevrildi. Bu gün böyük qürur 

hissi ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbra-

yıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizim-

dir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər 

bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qa-

rabağ Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbaycan 

xalqına! Yaşasın Azərbaycan!”. 
Problemin aktuallığı. Cənab Prezidentimiz 

İlham Əliyev ermənilərin ötən əsrdə etdikləri geno-

sid faktlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması isti-

qamətində mütərəqqi addımlar atmış və atmaqdadır. 

Bu faciələr tariximizin bütün dövrlərində dəfələrlə 
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təkrarlanmış həqiqətlərdir və bunları unutmağa mə-

nəvi haqqımız yoxdur. İnanırıq ki, möhtərəm Prezi-

dentimiz cənab İlham Əliyevin Azərbaycan-Erməni-

stan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 

istiqamətindəki məqsədyönlü, qətiyyətli mövqeyi 

Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya layiqincə 

çatdırmaq və bu məsələdə ədalətli həll yolu tapmaq 

imkanı verdi. Bu münaqişə bizim tarixi qələbəmizlə 

başa çatdı.  

Problemin elmi yeniliyi. Ermənistanın Azər-

baycana qarşı təcavüzü və işğalçılıq müharibəsinin ta-

rixi kökləri erməni tarixinin bəzi məsələlərini nəzərə 

almağı zəruri edir. Bu təcavüzkarlıq siyasəti erməni 

tarixinin mahiyyətindədir. Məhz buna görə də bey-

nəlxalq və daxili vəziyyətin imkan verdiyi tarixi şərait 

yaranan kimi ermənilər xəyanətkar niyyətlərini real-

laşdırmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə etmişlər. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzü və işğalçılıq müharibə-

sinin tarixi kökləri erməni tarixinin bəzi məsələlərini 

nəzərə almağı zəruri edir. Bu təcavüzkarlıq siyasəti 

erməni tarixinin mahiyyətindədir. Məhz buna görə 

də beynəlxalq və daxili vəziyyətin imkan verdiyi 

tarixi şərait yaranan kimi ermənilər xəyanətkar niy-

yətlərini reallaşdırmaq üçün bütün vasitələrdən isti-

fadə etmişlər. 
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PRACTICE OF PREPARING STUDENTS FOR ONLINE LEARNING IN TEACHING 

OF HISTORY OF AZERBAIJAN IN A PANDEMIC 

Xülasə. XXI əsr informasiya erasının başlanğıcıdır. Müasir təhsil sistemini informasiya texnologiyala-

rından istifadə etmədən təsəvvür etmək mümkün deyil. Pandemiya şəraitində onlayn təhsildən istifadə pro-

sesində əldə edilmiş qabaqcıl təcrübələr öyrənilmiş və ümumiləşdirilmişdir. Məqalədə şagirdlərdə forma-laş-

dırılacaq rəqəmsal-onlayn bacarıqların təsnifatı verilmişdir. Verilən təsnifatların şagirdlərə mənimsədilməsi 

metodları da şərh edilib. Təhsildə şagirdlərə onlayn bacarıqların formalaşdırılması onların dünyanın yeni dü-

zəninə hazırlığına xidmət edir.  

Açar sözlər: Pandemiya şəraitində, Azərbaycan tarixi, tədris, online təhsil, informasiya 

texnologiyaları. 

Резюме. 21 век - начало информационного века. Невозможно представить современную 

систему образования без использования информационных технологий. Были изучены и обобщены 

лучшие практики, полученные в процессе использования онлайн-образования в условиях пандемии. 

В статье представлена классификация цифровых онлайн-навыков, которые необходимо сформиро-

вать у учащихся. Также были прокомментированы методы усвоения данных классификаций учащим-

ся. Формирование онлайн-навыков в образовании служит для подготовки учащихся к новому миру. 

Ключевые словa: в условиях пандемии, история Азербайджана, обучение, онлайн образование, 

информационные технологии. 

Summary. 21st century - the beginning of the information age. It is impossible to imagine a modern 

education system without the use of information technology. Best practices from the use of online education 

in a pandemic were studied and summarized. The article presents a classification of digital online skills that 

need to be formed in students. The methods of assimilation of these classifications by students were also 

commented. The formation of online skills in education serves to prepare students for the new world order.  

Key words: In a pandemic, history of Azerbaijan, training, online education, Information 

technologies. 

Pandemiya şəraiti cəmiyyəti çətin vəziy-

yətə gətirib çıxardı. İnsanlar bu çətinlikdən çıx-

mağın yollarını aramağa məcbur oldular. Həya-

tımızın ayrılmaz hissəsi olan təhsil sahəsinin 

inkişafı üçün ölkədə İnternet resurslarından isti-

fadə sahəsində yetərincə müsbət təcrübə toplan-
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mışdır. Doğrudur bəzi rayon və kəndlərimizdə 

müəyyən çatışmazlıqlar olsa da bu qısa müddət-

də bir çox uğurlara da imza atmışıq. Humanitar 

biliklər də daxil olmaqla bütün təhsil sistemi 

bizə informasiya texnologiyaları təqdim edən 

resurslara əsaslanır. Hələ 1995-ci ildə təlimin 

informasiyalaşdırılmasının təhsilin keyfiyyətcə 

daha yüksək səviyyəyə qaldırılması aktual mə-

sələ kimi irəli sürülmüşdür. Təhsilin in-formasi-

yalaşdırılması təlimin yeni texnologiyalarının 

tətbiqinə yol açır, fərdi təlim, biliklərin sistemli 

olaraq yoxlanılmasının təşkili üçün, hər bir uşa-

ğın psixofiziki xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması 

kimi əbədi problemlərin həlli üçün şərait yara-

dır. İKT-dən istifadə sahəsində azərbaycanlı 

alimlərdən İ. İsmayılov, Ə. Pələngov, Q. Alışov, 

Ə. Rüstəmov, E. Seyidzadə, Z. Tağıyeva, Y. 

Həsənova, C. Cəbrayılzadə, M. Əmirov və b. 

xarici ölkələrin tədqiqatçıları da İKT-dən istifa-

dəyə xüsusi diqqət yetirmişlər. Onlardan M.B. 

Alekseevanı, T. Vogeni, B.S. Qerşunskini, O.V. 

Şlıkovanı və b. göstərmək olar. Sadaladığımız 

tədqiqatçıların əsərləri ilə tanışlıqdan aydın olur 

ki, onların hər biri İKT-dən istifadənin bu və ya 

digər sahələrinə nüfuz etmişlər. 2007-ci ildən bu 

günlərimizədək İKT-dən istifadə sahəsində top-

lanmış müsbət təcrübənin şagirdlərə mənimsə-

dilməsinə dair materiallara təsadüf etmədik. 

Belə ki, tədqiqatçı İ. İsmayılov (1, s. 78) ümum-

təhsil məktəblərində fizikanın tədrisində yeni in-

formasiya texnologiyalarından istifadənin nəzəri 

və praktik problemlərini tədqiq edib. Problemin 

nəzəri əsaslarını müəyyənləşdirərək praktik-təc-

rübi əsasları ilə uzlaşdırmaqla informasiya tex-

nologiyalarından istifadənin səmərəliliyinə nail 

olub. Bu baxımdan İ. İsmayılov yazır: “İKT-dən 

istifadənin nəzəri və praktik əsaslarının tədqiq 

edilməsi təlimdə onlaynın səmərəliliyi üçün ən 

vacib şərtlərdən biridir” (1, s. 78) Digər tədqi-

qatçı M. Əmirov tarixin tədrisində multimedia, 

kompüter və modul təlim texnologiyasından 

istifadə məsələsinə şərh verib. Müəllif həmin 

texnologiyalardan müəllimlərin necə istifadə 

etmələrinə diqqət yetirib. İKT-dən istifadə baca-

rıqlarının şagirdlərə aşılanması məsələlərinə to-

xunulmayıb. M. Əmirov İKT-nin müsbət cəhət-

lərini qeyd etməklə yanaşı, onun qüsurlarını da 

göstərərək yazır: “Bəzi müəlliflər İKT-nin tətbi-

qini ideallaşdırırlar. Yadda saxlamaq lazımdır 

ki, tarix təlimində müəllimin canlı pedaqoji fəa-

liyyətini heç bir elektron vasitə əvəz edə 

bilməz” (2, s. 485)aRus tədqiqatçısı B.S. Qer-

şunskiy təhsildə kompüterləşmənin nəzəri və me-

todoloji əsaslarını tədqiq etməklə həmin prob-

lemin həllinə çox böyük töhfə vermişdir. B.S. 

Qerşunskiy yazır: “Təhsilin kompüterləşdirilməsi 

elmi əsaslarla həyata keçirilməlidir.” (4, s. 358) 

Əlbəttə B.S. Qerşunskiy də digər sələfləri kimi 

bu sahədə əldə edilmiş nailiyyətləri, qabaqcıl 

təcrübəni öyrənərək ümumiləşdirməmişdir. 

Tarix dərslərində şagirdlərdə forma-laşdır-

malı olduğumuz əsas bacarıqlar: İlk öncə şa-

girdlərin kompüterdən ümumi istifadə bacarıq-

larını formalaşdırırıq yəni kompüteri işə salmaq, 

söndürmək və s. Kompüterin hissələri haqqında 

məlumat veririk. Kompüter aşağıdakı qurğu-lar-

dan təşkil olunmuşdur: Sistem bloku, Monitor, 

Klaviatura, Maus(siçan), Əlavə qurğular (peri-

feriya qurğuları): Printer(çap qurğusu), Skaner, 

Modem, səs gücləndiricilər və s. 

Şagirdləri windows əməliyyat sistemi ilə 

tanış edirik. Bildiyimiz kimi əməliyyat sistemi 

kompüterin mühüm bir hissəsini təşkil edir. 

Tarix dərslərində hər dəfə bizə lazım olan 

yeni papka, qovluq, word sənəd yaratmağı 

hələ tarixin tədrisinin ilk illərindən öyrənirik.  

Microsoft Office proqramlarından istifadə, 

xüsusilə Microsoft Word proqramında yazmaq, 

redaktə etmək, Power Pointdə təqdimat ha-zırla-

maqla bağlı ümumi bacarıqları mənimsətməyə 

çalışırıq. Microsoft Word mətn redaktoru olub 

əsasən yazı işləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu ilkin bacarıqların 

formalaşdırılması çox da çətin olmur. Ümumiy-

yətlə nəzərə alaq ki, texnologiya gündəlik həya-

tımızın əsas tərkib hissəsidir və müasir uşaqlar 

texnologiyadan istifadə etməyi çox sevirlər. 

Sanki onlar bu sahədə anadangəlmə ustalığa sa-

hibdirlər. İlkin anlayış və ilkin bacarıqlar forma-

laşdırdıqdan sonra növbəti mərhələdə -onlayn 

bacarıqların formalaşdırılmasına keçirik. Şa-

girdləri internetlə tanış edirik. Bunun üçün ilk 

öncə brauzerlərdən başlayırıq. Əsas brauzerlər 

bunlardır: İnternet Explorer, Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Safari. Veb brauzeri 

seçən zaman əsasən diqqət yetirdiyimiz məqam-

lar – etibarlılıq, sürətlilik və təhlükəsizlikdir. 

Sonrakı mərhələdə axtarış sistemləri ilə tanış 

oluruq. Düzgün axtarış aparmaq bacarıqları for-

malaşdırırıq. Bu çox vacib mərhələdir çünki 
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düzgün axtarış aparmayan zaman internetdə 

axtarış əsl problemə çevrilmiş olur. Axtarışa 

başlamaq üçün birinci axtarışla bağlı ilk sözü və 

ya söz birləşməsini daxil edirik. Bildiyimiz kimi 

İnternet azad məkan olduğuna görə yanlış axta-

rış böyük vaxt itkisinə səbəb ola bilər. Təsadüfi 

deyil ki, çox vaxt düzgün axtarış aparmağı ba-

carmayan şagirdlər və bəzən də müəllimlər 

axtarış prosesindən şikayət edirlər. Qarşılaşdıq-

ları həddən artıq informasiya onları qorxudur. 

Adi nümunə ilə müqayisə etmək istəyirəm. Bö-

yük kitabxanalara gedərkən (tələbəlik illərində 

hər birimiz Axundov kitabxanasına gedirdik) 

biz heç vaxt qorxmurduq. Çünki nə axtardığımı-

zı və harada axtaracağımızı dəqiq bilirdik. Hətta 

əlimizdə konkret ədəbiyyat siyahısı da olurdu. 

İnternetdə axtarış da belədir şagird nə axtardığı-

nı biləndən sonra və düzgün axtarış aparmaq ba-

carıqlarına sahib olandan sonra axtarış aparmaq 

heç də çətin olmur. Digər məsələ axtarış zamanı 

qarşımıza çıxan mənbələrin heç də hamısı eti-

barlı və təhlükəsiz olmur. Axtarış zamanı şa-

girdlərin qarşısına təhlükəli saytlar çıxa bilər. 

Bundan qorunmaq yollarını şagirdlərə öyrədirik. 

Ətraflı axtarış (расширенный поиск) aparmaq, 

axtarışı filtrləmək əsas bacarıqlardır. Bunun 

üçün axtarış yerinə lazım olan sözü daxil edirik 

və seçimlər sözünün üzərinə gələrək ətraflı axta-

rış əmrinin üzərinə basırıq və açılan səhifədə 

axtarışımızı dil, region, sayt və ya domen, safe 

search (təhlükəsiz axtarış), fayl növü, istifadə 

hüquqları və s. üzrə filtrləyə bilərik. Şagirdlər 

axtarışın nəticələrini analiz etməyi də bacarma-

lıdırlar. Bu çox vacibdir. Bu barədə şagirdləri 

mütləq məlumatlandırmaq lazımdır. Axtarışın 

nəticəsində tapdığın mənbəni necə düzgün qiy-

mətləndirmək olar? Bunun üçün ilk növbədə 

müəlliflə tanış olmaq lazımdır. Müəllif kimdir 

onun təhsili, iş təcrübəsi elmi tədqiqat işləri və 

s. Sonra dərc olunduğu mənbəyə baxmaq diqqət 

yetirmək lazımdır. Qeyd etmək istərdim ki, bu 

bacarıqlar gələcəkdə ali məktəbdə oxuyan za-

man onlara lazım olan ən vacib bacarıqlar ola-

caq. Çünki internet resursları ilə işləmək ilk 

öncə düzgün axtarış etməkdən başlayır. Buna 

görə də biz bu bacarıqları tarixin tədrisinin ilk 

illərindən başlayırıq və yuxarı siniflərə keçdikcə 

inkişaf etdiririk. İKT tarix dərslərini effektiv 

etmək üçün çox geniş imkanlar açır. Sadaladıq-

larım bizim artıq bir uzun illərdir forma-laşdır-

dığımız bacarıqlardır. Lakin cəmiyyətdə baş 

verən kəskin Pandemiya şəraiti qısa vaxt ərzin-

də daha yeni bacarıqlar formalaşdırmaq məcbu-

riyyəti ortaya çıxardı: Onlayn dərslər, onlayn 

görüş, onlayn tapşırıqlar, onlayn imtahan, on-

layn qiymətləndirmə, şagirdlər arasında onlayn 

əməkdaşlıq və bunları həyata keçirmək üçün 

müxtəlif onlayn proqramlar, onlayn alətlər 

onlardan istifadə etmək və s. Baxmayaraq ki, 

müəllimlərimizin bu sahədə məlumatları o qədər 

də çox deyildi, onlar qısa vaxtda yaranmış və-

ziyyətə adaptasiya etməklə əsl fədakarlıq göstər-

dilər. Şagirdlərin təhsildən geri qalmamaları 

üçün əllərindən gələni etdilər. Zaman keçdikcə 

bütün sahələrdə təhsil, tibb, xidmət, turizm və s. 

texnologiyanın rolu sürətlə artır. Gələcəyi İKT-

siz təsəvvür etmək mümkün deyil. Gələcəyin 

təməli də bu gün qoyulur. İKT bacarıqları zəif 

olan şagird heç bir sahədə uğur qazana bilməz. 

Buna görə də bu gün şagirdlərimizi gələcəyin 

tələblərinə uyğun formalaşdırmalıyıq. 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, təhsilin key-

fiyyətinin dayanıqlılığını saxlamaq üçün həm 

müəllimlərin həm şagirdlərin İKT-dən istifadə 

bacarıqlarının formalaşdırılmasının didaktik 

əhəmiyyəti müəyyənləşdirilmiş, həmin bacarıq-

ların şagirdlərə mənimsədilməsi zəruriliyi əsas-

landırılmışdır. 
Problemin elmi yeniliyi. Şagirdlərdə İKT-

dən istifadə üzrə bilik və bacarıqların təsnifatı müəy-

yənləşdirilmiş, həmin bacarıqların şagirdlərə mənim-

sədilməsinin metod və üsulları tətbiq edilərək təhsil 

alanların onlayn təhsilə hazırlanması üçün motiv 

yaradılmasıdır. 

Problemin aktuallığı. Pandemiya şəraitində 

fəaliyyət göstərmək üçün tarix müəllimləri şagird-

lərini onlayn təhsilə hazırlamağa ehtiyac var. 

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, məqalədə şagirdlərin onlayn təhsilə hazırlan-

ması sahəsində əldə edilmiş qabaqcıl təcrübədən orta 

məktəblərin tarix müəllimləri gündəlik pedaqoji fəa-

liyyətlərində istifadə edə bilərlər. 
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TEACHING IN SECONDARY SCHOOL BY THE METHOD OF COMPARISON 

OF ALKALINE-EARTH METALS 

Xülasə. Ümumi təhsil orta məktəblərdə şagirdlərin yaradıcılıq, təfəkkür və idrak fəaliyyətini inkişaf 

etdirmək üçün müasir təlim üsullarından effektli şəkildə istifadə edilməlidir. Bu üsullar içərisində problem 

metodu, kimya oyunları, innovativ təlim metodlarından dərsdə geniş istifadə etməklə, şagirdlər aldıqları bi-

likləri sərbəst şəkildə özləri axtarış edib müqayisə edirlər. 

Açar sözlər: Təhsilin və təlimin inkişaf etdirilməsində innovasiyon texnologiyaların tətbiqi, problemli 

situasiyaların yaradılması, şagirdləri buna sövq etmək, interaktiv təlimin qurulması və geniş istifadə 

edilməsi.  

Резюме. Необходимо эффективно использовать современные методы обучения для развития 

творческих способностей, мышления и познавательной активности учащихся в общеобразовательных 

средних школах. Среди этих методов учащиеся самостоятельно ищут и сравнивают полученные зна-

ния, используя проблемный метод, игры по химии, инновационные методы обучения в классе. 

Ключевые слова: применение инновационных технологий в развитии образования и обучения, 

создание проблемных ситуаций, мотивация учащихся к этому, создание и широкое использование 

интерактивного обучения. 

Summary. Modern teaching methods should be used effectively to develop students’creativity, 

thinking and cognitive activity in general secondary schools. Among these methods, students freely search 
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and compare the knowledge they have acquired ,using the problem method, chemistry games, innovative 

teaching methods in the classroom.  

Key words: Application of innovative technologies in the development of education and training, 

creating problem situations, motivating students to do so, establishment and widespread use of interactive 

learning. 

Hər bir müəllim istəyir ki, keçdiyi dərs şa-

girdlərdə maraq yaratsın. Şagirdlər yalnız kim-

yəvi formul və tənlikləri yazmaqla kifayət etmə-

məli eyni zaman da kainatın kimyəvi aləmini 

başa düşməli və məntiqli düşünməyi bacarmalı-

dırlar. Biz vərdiş etmişik ki, dərsi müəllim danı-

şır, şagird isə qulaq asır və mənimsəyir. Yalnız 

verilən informasiyanı dinləmək təlimdə effektli 

bir metod deyildir, biliklər şagirdlərin şüuruna 

mexaniki olaraq keçə bilməz. Burdan belə nəti-

cə çıxarırıq ki, şagirdlərin dərs prosesi zamanı 

aktiv iştirakı da vacibdir. Şagird informasiyanı 

yalnız öz şəxsi fəaliyyəti və predmetə olan ma-

rağı nəticəsində əldə edir. Buna görə də müəllim 

dərsdə özünün informator rolunu yaddandan çı-

xarmalı və dərsdə təşkilatçı rolunda çıxış etmə-

lidir. Şagirdlərin yeni materialı mənimsəmə fəa-

liyyətinin müxtəlif növləri var: maddələşmiş, 

materiallaşmış və intellektuallaşmış. Maddələş-

mə dedikdə öyrənilən obyekt üzərində fəaliyyət 

nəzərdə tutulur. Belə obyekt kimi maddəni gös-

tərmək olar, yəni kimya dərslərində təcrübə 

aparmaqdır. Təcrübə həm şagird, həm də müəl-

lim tərəfindən aparıla bilər. Maddələşdirilmiş 

fəaliyyət maddi modellərlə aparılan fəaliyyətdir. 

Bura formullar, qrafiklər, molekul modelləri ilə 

kristal qəfəsləri və.s aiddir.  

Hər hansı bir xarici fəaliyyət beyində əsas 

olur və daxili plana keçir yəni intellektual fəa-

liyyətə keçir. Aparılan təcrübələr, işlənilən for-

mullar, tənliklər, tapşırıqlar, rəqəmli materialla-

rın müqayisəsi nəticəsində şagird müəyyən nəti-

cəyə gəlir, faktları sistemləşdirir, müəyyən əla-

qələr tapır, analogiya aparır. Beləliklə müəllim 

dərsdə bütün növ təlim-idrak fəaliyyətini təşkil 

etməlidir. Vacib olan budur ki, şagird öz fəaliy-

yəti ilə müstəqil olaraq bilik əldə etməyə nail 

olsun. 

Ümumi təhsil orta məktəblərdə qələvi-

torpaq metallarının tədrisi zamanı bu cür metod-

lardan istifadə etməklə şagirdlər müstəqil bilik 

əldə bilir. Müəllim dərsin mövzusu ilə şagirdləri 

tanış edir, yeni anlayışları aydın bir şəkildə şa-

girdlərin başa düşəcəyi formada keçir. Artıq şa-

girdlər də mövzu ilə yaxından tanış olurlar. 

Onlar daha sonra sərbəst şəkildə özləri axtarış 

aparır, müşahidələr edir, qazandıqları bilikləri 

müqayisə edirlər. Qələvi-torpaq metallarına 

(Ca) kalsium, (Sr) stronsium, (Ba) barium, (Ra) 

radium daxildir. Bu metallara ona görə qələvi -

torpaq metalları deyilir ki, onların oksidləri su 

ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda qələvi məhlul verir. 

Müəllim dərsdə problemli situasiya yaratmalı, 

şagirdləri müstəqil işləməyə yönləndirməlidir. 

 Şagirdlər fəal təlim metodlarından biri 

olan venn diaqramı ilə qələvi- torpaq metallarını 

müqayisə edərək onların oxşar və fərqli xassələ-

rini aydınlaşdıra bilərlər. 

Şagirdlər qələvi-torpaq metallarından iki 

element seçir və onları venn diaqramında qeyd 

edir hansı qrupda, hansı dövrdə olduğunu, neçə 

oksidləşmə dərəcəsi göstərdiyini, valentliyini, 

sıra nömrəsini, nisbi atom kütləsini, fiziki və 

kimyəvi xassələrini göstərərək onları müqayisə 

edə bilirlər. Nəticədə şagirdlər öz fikirlərini 

ümumiləşdirirlər. 

Problem təlim metodunda bir sıra priyom-

lardan və texnikalardan istifadə olunur və onlar 

qruplaşdırılaraq təsnif edilir. Beyin həmləsi me-

toduna daxil olan priyomlar bunlardır: auksion, 
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BİBÖ, klaster, sualların tərtibi, anlayışların çı-

xarılması. 

Klaster üsulunun bir digər adı şaxələndir-

mə üsuldur. Bu üsul ilə müəllim dərs zamanı 

mövzu ilə bağlı dərsin məzmunu ifadə edən ter-

mini sinfə bildirir. Həmin terminə uyğun şagird-

lər yadlarına düşən anlayışları 1-2 dəqiqə içində 

yazırlar. Üsulun əsas məqsədi şagirdləri fəallaş-

dırmaqdır. Nəticədə öz fikirlərini yeni mövzu ilə 

əlaqələndirə bilirlər.  

 Yaradıcı intellektual kimya oyunları şa-

girdlərin bilik maraqlarının inkişafını stimullaş-

dırır, şagirdlərə bacarıqlarında özlərini reallaş-

dırma imkanı yaradır. İntellektual yaradıcı 

kimya oyunları həm sinifdə dərs zamanı, həm 

də dərs saatından kənar və sinifdən xaric keçiri-

lə bilər. Kimya oyunları yeni dərs keçirilən 

zaman, keçmiş dərsin təkrarı zamanı və biliklə-

rin yoxlanılması zamanı tətbiq olunur. Bu cür 

oyunların yerinə yetirilməsi bir sıra məqsədlər 

güdür: Dərs zamanı materialın əsas vacib hissə-

sini şagirdlərə aydın başa salmaq və bunu qısa 

formada izah etmək, məzmunu analiz etmək 

vərdişini yaratmaq, ünsiyyət qurmaq qabiliyyə-

tini artırmaq. Müəllimlər öz təcrübələrindən 

belə nəticəyə gəliblər ki, intellektual oyunları 

biliklərin yoxlanılmasında istifadə etdikdə şa-

girdlərin öyrənilən dərsə marağı artır.  

Kimyanın tədrisində İKT vasitələrindən 

istifadə etməzdən əvvəl dərsin mərhələləri seçil-

məlidir. Kompüter və multimediya texnologiya-

ları yeni materialın tədrisində, müxtəlif situasi-

yaların modelləşdirilməsində, müxtəlif informa-

siyaların toplanılmasında müsbət nəticə verir. 

Bundan əlavə praktikada işgüzar oyunların qu-

rulmasına, təlim metodlarının formalaşdırılma-

sına, dərs zamanı qarşıya çıxan bəzi problemlə-

rin həllinə kömək edir. Bu problemlərə aiddir 

təcrübə zamanı zəhərli maddələr ilə şagirdlərin 

təmasda olmaması, təcrübələrin ekran vasitəsi 

ilə şagirdlərə göstərilməsi və bütün sinfin həmin 

təcrübəni izləməsinə imkan yaratmaqdır. Eyni 

zamanda dərsin mövzusunu ekranda göstərmək-

lə bütün sinfin diqqətini vacib olan informasiya-

ya yönəltmək olur, şagirdlərdə dərsə maraq daha 

da artır. Çətin mövzunu ekranda sxemlər və qra-

fiklər şəkilində keçməklə dərs aydın izah olu-

nur, dərsin vaxtına qənaət edilir. İnternetdən 

dərsə uyğun maraqlı materiallar tapmaq müm-

kündür. Kompüter texnologiyası böyük həcmdə 

informasiya toplamağa imkan yaradır. Müəllim-

lər müxtəlif proqramlardan sorğu kartları hazır-

lamaq üçün istifadə edə bilər. 

Kimya dərslərinin keçirilməsində interak-

tiv lövhədən istifadə etməyin üstün cəhətləri 

var. Lövhədən istifadə zamanı dərsin vaxtına 

qənaət etmək olur, dərsdən səmərəli istifadə et-

məyə şərait yaranır. İnteraktiv lövhə ilə mövzu-

ya aid filmlər, nümayişlər göstərmək olur. Vir-

tual praktik məşğələlər təşkil edilir. Tədrisin 

keyfiyyətini yüksəltmək üçün təhsildə İKT-dən 

geniş istifadəyə yer verilməlidir. 

Multimedia proqramlarından animasiya və 

audio-video ilə tədris olunan dərs mənimsəməni 

gücləndirir, bilik daha yaxşı yadda qalır. Multi-

media sözünün anlamı görüntüləri və səsləri bir-

ləşdirən qurğular sistemi kimi başa düşülür. Bu 

texnologiya ilə istənilən informasiyanı kompü-

ter şəbəkələrinə, istifadəçiyə göndərmək eyni 

zamanda qəbul etmək mümkündür. 

Qələvi-torpaq metallarının tədrisi zamanı 

kompüter texnologiyaları vasitəsi ilə metalların 

şəkillərini, quruluşunu, onların kimyəvi xassələ-

rini, qələvi-torpaq metalları ilə gedən reaksiya-

ları şagirdlərə göstərmək mümkündür. Bu cür 

dərsin təşkili şagirdlərin təsəvvürlərində qələvi-

torpaq metallarının xassələrini formalaşdırır və 

yaddaşlarına möhkəm həkk olur.  

Kimya dərslərində testlərdən istifadə 

vacib yer tutur. Test imkan verir ki, kütləvi şə-

kildə şagirdlərin bilikləri yoxlanılsın. Test meto-

dikası biliklərin yoxlanılması üçün universal va-

sitədir. Test yolu ilə biliklərin yoxlanılması za-

manı hamı üçün eyni şərait yaradılır. Biliklərin 

sistematik test üsulu ilə yoxlanılması şagirdlərdə 

dərin və möhkəm biliyi yiyələnmək qabiliyyəti 

formalaşdırır.  
Problemin elmi aktuallığı: Müasir tələblərə 

görə şagirdlər dərsdə tədqiqatçı olmalıdır. Sərbəst 

şəkildə dərsi mənimsəyib bir çox müasir metodlar-

dan istifadə edərək öyrəndikləri biliyi daha da, də-

rinləşdirir, şüurlarında möhkəmləndirirlər. Eyni za-

manda İKT vasitələrindən istifadə etməklə öz elmi 

dünya görüşlərini genişləndirə bilərlər. 

Problemin elmi yeniliyi: Problem təlim tex-

nologiyaları nəticəsində müəllim sinifdə problem si-

tuasiya yaradır və şagirdlər müstəqil işləyib yaradıcı 

fəaliyyətə başlayırlar. Özləri qarşıya çıxan sualları 

həll edir, bilikləri yaradıcı mənimsəyir və əqli qabi-

liyyətlərini inkişaf etdirirlər. 
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Problemin praktiki əhəmiyyəti: Məqalənin 

praktiki əhəmiyyəti odur ki, tədrisdə şagirdlərin daha 

çox azad düşünməklərinə şərait yaratmaq və tədqiqat 

xarakterli işləri sərbəst işləmələri üçün onları bütün 

vəsait və avadanlıqlarla təmin etmək lazımdır. 

Şagirdlər tədqiqat işləri aparmaqla nəzəri biliklərini 

praktika ilə daha yadda qalan şəkildə mənimsəyirlər. 
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SAMPLE STUDENT PREPARATION OF REPORTS  

ON VARIOUS CHEMISTRY TOPICS 

 
Xülasə. Məqalədə kimyanın nəzəri əsaslarını izah edən və kimya məsələlərin həllində tətbiq olunan ən 

vacib kimyəvi qanunlar və onların əhəmiyyəti izah edilmişdir. Qeyd olunur ki, əgər iki və daha çox element 

öz aralarında bir neçə birləşmə əmələ gətirirsə, onda elementlərdən birinin eyni kütləsinə uyğun gələn digər 

elementin kütlələri nisbəti ən kiçik tam ədədlərin nisbəti kimidir 

Açar sözlər: kimyəvi reaksiya, kimyəvi tənlik, homogen, heterogen reaksiyalar, kimyəvi sistemlər, hal 

parametrləri 

 

Резюме. В статье разъясняются теоретические основы химии и важнейшие химические законы, 

применяемые при решении химических задач, а также их значение. Следует отметить, что если два 

или более элементов образуют несколько соединений друг с другом, то отношение масс другого 

элемента к одинаковой массе одного из элементов является отношением наименьших целых чисел.  

Ключевые слова: химическая реакция, химическое уравнение, гомогенные, гетерогенные 

реакции, химические системы, параметры состояния. 

 

Summary. The article explains the theoretical foundations of chemistry and the most important 

chemical laws used in solving chemical problems, as well as their significance. It should be noted that if two 

or more elements form several compounds with each other, then the ratio of the masses of the other element 

to the same mass of one of the elements is the ratio of the smallest integers.  

Key words: chemical reaction, chemical equation, homogeneous, heterogeneous reactions, chemical 

systems, state parameters. 

 

Şagirdlərə aşağıdakı mövzularda hesabat 

hazırlamaq tapşırıla bilər. Bunun üçün şagirdlə-

rə dərslikdən əlavə digər dərs vəsaitlərindən isti-

fadə etmək məsləhət görülür. Etalon istifadə 

etmək məsləhət görülür. Etalon kimi biz bir 

neçə mövzunun hesabatını təklif edirik. 

I. Kimyanın əsas qanunları. 

1) Maddə kütləsinin saxlanılması qanunu. 

Hər bir kimyəvi reaksiyada bütün başlan-

ğıc maddələrin kütlələri cəmi, reaksiya məhsul-

larının kütlələri cəminə bərabərdir (Lomonosov, 

1748; Lavuazye, 1785). 

Məsələn: 
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2) Enerjinin saxlanılması qanunu (termo-

dinamikanın 1-ci qanunu). 

Enerji yox olmur və heçdən yaranmır, 

yalnız bir formadan başqa formaya keçir, istilik və 

iş formasında digər sistemlərə verilir. ΣE = const. 

3) Maddə tərkibinin sabitliyi qanunu.

Alınma üsulundan asılı olmayaraq saf

maddənin kimyəvi tərkibi sabit olur (Prust, 

1799). 

4) Kiçik tam ədədlərin nisbəti qanunu.

Əgər iki və daha çox element öz araların-

da bir neçə birləşmə əmələ gətirirsə, onda ele-

mentlərdən birinin eyni kütləsinə uyğun gələn 

digər elementin kütlələri nisbəti ən kiçik tam 

ədədlərin nisbəti kimidir (Dalton, 1808). 

BirləĢmə N2O NO N2O3 NO2 N2O5 

14 qr azota uyğun gələn 

oksigenin kütləsi (qramla) 
 8 16 24 32 40 

Oksigenin kütlələri nisbəti  1 : 2 : 3 : 4 : 5 

5) Avoqadro qanunu.

Eyni fiziki şəraitdə müxtəlif qazların bəra-

bər həcmlərində bərabər sayda molekul olur 

(Avoqadro, 1811). Normal şəraitdə (T=273 K 

və ya t=0°C; P=101,325 kPa və ya p=1 atm) 

22,4 l hidrogendə 6,02·10
23

 molekul olur.

22,4 l azotda 6,02·10
23

 molekul olur.

22,4l metanda 6,02·10
23 

molekul olur.

6) Həcmi nisbətlər qanunu.

Reaksiyaya daxil olan və alınan qazların

həcmləri nisbəti ən kiçik tam ədədlərin nisbəti 

kimidir (Gey Lüssak, 1808). 

Məsələn: 

7) Boyl-Mariot qanunu.

Sabit temperaturda qazın təzyiqi ilə həcmi

hasili sabitdir (Boyl, 1662; Mariot, 1679). 

T=const olduqda; p·V=const olur. 

8) Gey-Lüssak qanunu.

Sabit təzyiqdə qazın həcmi mütləq tempe-

raturda düz mütənasib asılıdır (1802). 

V~T; p=const üçün =const olur. 

9) İdeal qazın hal tənliyi.

V~ ; V~T və V~ν nisbətlərindən ideal qaz 

üçün; 

pV=νRT (ekstensiv forma) R – univer-

sal qaz sabitidir 

pVM=RT (intensiv forma) R – 8,3145 

C/(K.mol) 

10) Dövri qanun (D.İ. Mendeleyev, 1869).

Elementlərin onların birləşmələrinin xassələ-

ri atom çəkilərinin artmasından dövri asılıdır. 

Bu qanunun müasir ifadəsi (Mozli). 

Elementlərin və onların birləşmələrinin 

xassələri onların nüvəsinin yükünün (sıra nöm-

rəsinin) artmasından dövri asılıdır. 

II. Kimyəvi reaksiyalar haqqında təlimlə-

rin əsasları. 

Kimyəvi reaksiya: enerjinin dəyişməsi ilə 

əlaqədar maddələrin dəyişməsi prosesidir; bu 

zaman digər xassələrə malik yeni maddə əmələ 

gəlir. 

Reaksiyaya qədər götürülmüş maddələr 

başlanğıc maddələr (və ya reagentlər) adlanır. 

Reaksiya nəticəsində əmələ gələn maddələrə 

reaksiya məhsulları deyilir. Reaksiyaya daxil 

olan və reaksiyada alınan maddələrə reaksiyanın 

iştirakçıları deyilir. 
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Kimyəvi reaksiyaların əlamətləri: 

– bir maddənin yeni xassəli digər 

maddələrə çevrilməsi; 

– hissəciklərin (atom, ion, molekul) digər 

quruluşlu növ hissəciklərə çevrilməsi; 

– kimyəvi rabitələrin yenidən qurulması 

(qırılması, rabitənin növünün dəyişməsi ilə əmə-

lə gəlməsi); 

– enerjinin yenidən əmələ gəlməsi 

(mövcud olan rabitələrin qırılması və yeni kim-

yəvi rabitənin əmələ gəlməsi yolu ilə reaksiya 

sisteminin energetik halının dəyişməsi); o, özü-

nü istilik mübadiləsi şəklində və ya iş tamam-

lanmasında göstərir. 

 

Kimyəvi 

reaksiyalar 
2Mg + CO2 → 2MgO + C 

Maddə Maqnezium Karbondioksid Maqnezium oksid Qrafit 

Normal şəraitdə 

maddənin halı və 

növü 

Bərk, metal parıltılı Rəngsiz qaz Bərk, ağ Bərk, qara 

Kimyəvi rabitə Metal rabitəsi Kovalent polyar İon 
Kovalent qeyri-

polyar 

Maddənin təşkil 

olunduğu 

hissəciklər 

Metal ionları və 

sərbəst hərəkət edən 

elektronlar 

Molekul İonlar Atomlar 

Quruluşu Metal kristal qəfəs Molekulyar, qaz İon qəfəsli kristal Atom kristal qəfəsli 

Enerjinin yenidən 

əmələ gəlməsi 

 

→ + 

 

 
 

Endotermik və ekzotermik reaksiyalar. 

Endotermik reaksiyalar istiliyin udulması 

ilə gedir. Başlanğıc maddələrdəki kimyəvi ener-

ji, məhsullardakı kimyəvi enerjidən asılıdır. 

Ekzotermik reaksiya istiliyin ayrılması ilə 

gedir. Başlanğıc maddələrdəki kimyəvi enerji, 

məhsullardakı kimyəvi enerjidən çoxdur. 

Ekzotermik reaksiya: 2H2+O2 → 

2H2O+Q; Q = +572 kC. 

Endotermik reaksiya: 2H2O → 2H2+O2 – 

Q; Q = -572 kC. 

Kimyəvi sistemlər: 

Hal parametrlərinin (temperatur, təzyiq, 

həcm, sıxlıq) eləcə də tərkib parametrlərinin 

(qatılıq, maddənin kütlə payı) köməyi ilə mak-

roskopik xassələrin təsviri hissəciklərin toplu-

sudur. 

Hissəciklər toplusu, fikrən və ya fiziki 

olan ətraf mühitdən və digər sistemlərdən ayrı-

Başlanğıc mad-

dələrin kimyəvi 

enerjisi 

Məhsulların 

kimyəvi enerjisi 
İstilik enerjisi 
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lır. Kimyəvi reaksiya reaksiya qabiliyyətli mad-

dələrdən (başlanğıc maddələr və reaksiya məh-

sulları) və məlum şəraitdə reaksiyada iştirak et-

məyən maddələrdən ibarət sistemdə gedir. 

Kimyəvi reaksiyalarda iştirak etməyən maddələr 

həlledici və ya inert qazlar ola bilər. 

Məhdudluğu növünə görə aşağıdakı tipdə 

kimyəvi sistemləri fərqləndirirlər: 

Sistemlərin növləri Ətraf mühitə münasibəti 

İzolə olunmuş sistemlər 
Ətraf mühitlə maddə və enerji 

mübadiləsi baş vermir 

Qapalı sistem 

Maddə mübadiləsi baş vermir, lakin 

ətraf mühitlə enerji mübadiləsi baş 

verir 

Açıq sistemlər 
Ətraf mühitlə həm maddə, həm də 

enerji mübadiləsi baş verir 

Faza. Homogen (eynicinsli) maddə sahəsi 

olub, sabit xassə göstərir və digər sahələrdən 

səthlə ayrılır. Aqreqat halına görə müxtəlif cür 

olur: bərk, maye və qaz fazaları. 

Tərkibinə görə fərqlənir: 

Saf faza – yalnız bir kimyəvi maddədən 

ibarətdir. Məsələn, saf su, saf natrium-xlorid. 

Qarışıq fazalar bir neçə kimyəvi maddə-

dən təşkil olunmuşdur. 

Homogen sistemlər. Yalnız bir fazadan 

ibarət kimyəvi sistemdir, hansı ki, təşkil olundu-

ğu maddə və ya maddələr səth sahəsi ilə ayrıl-

mır, özünü bir tam kimi göstərir. 

Maddələrin homogen 

qarışıqları 

Maddələr qarışığının aqreqat 

halı 
Maddələrin qarışığının adı 

Bərk-bərk Ərinti Qızıl və gümüş ərintisi 

Maye-bərk Məhlul Duzlu su 

Maye-maye Qarışıq Metanol və aseton qarışığı 

Qaz-qaz Qazlar qarışığı hava 

Heterogen sistemlər – ayrılma sərhədləri-

nə malik bir neçə fazadan ibarət sistemdir. 

Kolloid məhlullar mikroheterogen sistemlər 

hesab edilir. 

Fazaların aqreqat halı Sistemin adı 

Bərk-bərk Qarışıq Qranit 

Bərk-maye Pasta Diş pastası 

Bərk-qaz Bərk köpük Kopüklü polistirol 

Maye-bərk Suspenziya kolloid məhlul Şlam metallozol 

Maye-maye Emulsiya Süd 

Maye-qaz Köpük Sabun köpüyü 

Qaz-bərk Tüstü Soba tüstüsü 

Qaz-maye Duman Bulud 

Kimyəvi sistemlərin halı. Müəyyən anda 

sistemlərin halı; hal parametrləri və verilmiş aq-

reqat halına görə hal parametrlərini göstərmək 

yolu ilə təsvir edilir. Hal parametrləri tempera-

tur, təzyiq və tərkib hesab edilir.  

İzoxor proses – həcmin sabit qalması ilə 

baş verən kimyəvi reaksiyalar və fiziki proses-

lərdir, başqa sözlə həcmin dəyişməsinə görə iş 

baş vermir. 

İzobar proses – təzyiqin sabit qalması ilə, 

baş verən kimyəvi reaksiyalar və fiziki proses-

Enerji 

Enerji         Maddə 
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lərdir, bu proseslərin əksəriyyətində işin görül-

məsi həcmin dəyişməsinə görə baş verir. 

İzotermik proses – temperaturun sabit 

qalması ilə baş verən kimyəvi reaksiyalar və 

fiziki proseslərdir. 

Reaksiyanın getməsi – kimyəvi reaksiya 

zamanı hissəciklər arasında gedən prosesdir, 

başlanğıc maddələrin payı (qatılığı, parsial təz-

yiqi) azalır, reaksiya məhsullarının payı (qatılı-

ğı, parsial təzyiqi) isə artır. 

Kimyəvi reaksiyanın getməsi üçün aşağı-

dakılar vacibdir: 

– başlanğıc maddələrin hissəciklərinin ol-

ması; 

– hissəciklərin hərəkəti ilə hissəciklər ara-

sında toqquşma; 

– bir-biri ilə toqquşmasına münasibətə görə 

hissəciklərin fəzada lazımi yerdə yerləşməsi; 

– toqquşan hissəciklərin kinetik enerjisi 

minimum səviyyədən yüksək olmalıdır. 

Problemin aktuallığı. Orta məktəbin kimya 

kursunda şagirdlin təlim keyfiyyətinin müəyyən 

olunmasında tətbiq olunan yoxlama üsullarından biri 

də onların müxtəlif mövzular üzrə hazırladıqları he-

sabatlardır. ≪Kimyanın əsas qanunları≫, ≪Kimyə-

vi reaksiyalar≫ mövzuları üzrə hazırlanan hesabat 

nümunələri şagirdlərin kimyadan malik olduqları 

bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi metodları-

nın təkmilləşdirilməsi baxımından aktualdır.  

Problemin yeniliyi. Müəllifin, kimyanın 

müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi şəraitində 

tədrisi prosesində şagirdlərin dərketmə fəaliyyətləri-

nin səviyyəsinin onların yazdıqları hesabatları əsa-

sında qiymətləndirilməsinə dair apardığı tədqiqat işi 

kimya təlimi prosesinə yeni metodik yanaşmadır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Şagirdlərin 

≪Kimyanın əsas qanunları≫, ≪Kimyəvi reaksiya-

lar≫ mövzuları üzrə verilmiş tapşırıqların icrasına 

dair yazacaqları hesabatlarda onların materialı mə-

nimsəmələrinin səviyyəsi ifadə olunur. Tədqiqat 

işində verilən hesabat nümunələri kimya təlimində 

praktik əhəmiyyətə malikdir.  
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ УРОКАХ 
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THE DEVELOPMENT OF PHYSĠCAL QUALĠTĠES OF STUDENTS ĠN GRADES 5-6 

ĠN PHYSĠCAL EDUCATĠON LESSONS BY THE METHOD OF RELAY GAMES 

Xülasə. Məqalədə estafet oyunları metodundan istifadə edərək fiziki tərbiyə dərslərində 5-6-cı sinif 

məktəblilərin fiziki keyfiyyətlərinin inkişafına dair bir araşdırmanın nəticələri göstərilir. 11-12 yaşlı uşaqla-

rın motor bacarıqlarının formalaşma xüsusiyyətləri estafet yarışı elementləri ilə kompleks oyunlar metoduna 

əsasən aşkar olunur. Fiziki tərbiyə dərslərində estafet oyunları kompleksinin istifadəsi 5-6 sinif şagirdlərinin 

effektiv psixofizioloji inkişafına kömək edir. 11-12 yaşlı şagirdlər üçün estafet yarışları, məktəbin fiziki tər-

biyə dərsinin proqramında nəzərdə tutulmuş müxtəlif idman növlərindən istifadə olunan oyun kompleksidir 

və voleybol, basketbol, həndbol, futbol, atletika və digər idman elementlərini birləşdirir. 5-6-cı sinif şagirdlə-

ri arasında estafet yarışının istifadəsi şagirdlərin fiziki tərbiyəsində idman oyunları üzrə təlim materiallarının 

hazırlanmasını xeyli asanlaşdırır. 

Açar sözlər: məktəb, ümumtəhsil, sinif, fiziki tərbiyə, estafet, keyfiyyətlər, inkişaf, metod, vasitə, hazırlıq. 

Резюме: В статье показаны результаты исследования по развитию физических качеств учащих-

ся 5-6 классов на занятиях по физическому воспитанию методом эстафетных игр. Раскрываются осо-

бенности формирования двигательных навыков 11-12 летних подростков по методике комплексных 

игр с элементами эстафеты. Применение комплекса эстафетных игр на уроках физкультуры способ-

ствует эффективному психофизиологическому развитию учащихся 5-6 классов. Эстафеты для учени-

ков 11-12 лет, это игровой комплекс с использованием движений из разных видов спорта, предусмот-

ренными школьной программой физического воспитания, и сочетает в себе элементы волейбола, бас-

кетбола, гандбола, футбола, атлетики и других видов спорта. Использование эстафеты среди учащих-

ся 5-6 классов значительно облегчает освоение учебных материалов по спортивным играм при физи-

ческом воспитании учащихся.  

Ключевые слова: школа, общеобразовательная, класс, физическое воспитание, эстафета, 

качества, развитие, метод, средства, подготовка. 

Summary: The article shows the results of a study on the development of physical qualities of 

students in grades 5-6 in physical education classes using the method of relay games. The features of motor 

skills formation of 11-12 year olds are revealed according to the method of complex games with elements of 

the relay race. The use of a complex of relay games in physical education lessons contributes to the effective 

psychophysiological development of students in grades 5-6. Relay races for 11-12 years old pupils is a game 
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complex using movements from different sports, provided by the school’sphysical education program, and 

combines elements of volleyball, basketball, handball, football, athletics and other sports. The use of the 

relay race among students of grades 5-6 greatly facilitates the development of training materials on sports 

games in the physical education of students. 

Key words: school, general education, class, physical, education, relay race, qualities, development, 

method, means, preparation. 

 

Ümumtəhsil məktəblərinin V-VI siniflə-

rində təhsil alan şagirdlərin xüsusi fiziki hazırlıq 

nəticələri bir sıra amillərlə şərtlənir. Bu amillər 

içərisində idman formasının əldə olunması və 

saxlanılmasına bilavasitə əhəmiyyətli təsir gös-

tərən xüsusi hazırlıq vasitələrinin adekvat seçil-

məsi və onların hazırlıq mərhələləri üzrə effektli 

planlaşdırılmasıdır. Bu səbəbdən də şagirdlərin 

ümumi fiziki hazırlıq səviyyəsinin gələcəkdə 

hər hansı bir idman növündə məşğul olmaları 

xüsusi hazırlıq vasitələrinin tədqiqi aktual prob-

lem hesab olunur [1]. 

Xüsusi hazırlıq vasitələrinin tədqiqi və ef-

fektivliyi şagirdlərin funksional imkanları ilə 

müəyyən olunur. V-VI siniflərin fiziki tərbiyə 

dərslərində estafeta oyunları mühüm yer tutur-

lar. Hazırda məktəblilərdə fiziki tərbiyə və id-

mana maraq azalmışdır, lakin məktəblilər üçün, 

əsasən də 11-12 yaşlarında (V-VI siniflər) bu 

məşğələlər fiziki hazırlıq və ümumi sağlamlıq 

indeksinin göstəricisidir. Bu yaş dövrdə bildiyi-

miz kimi uşaqların psixo-fizioloji inkişafı müx-

təlif fiziki keyfiyyətlərin və əqli keyfiyyətlərinin 

inkişafı ilə birgə həyata keçir. Yeniyetməlik yaş 

dövründə aparıcı fəaliyyət təlim fəaliyyətidir. 

Təlim fəaliyyətində yeniyetmə biliklərin əsasını 

mənimsəyərkən onun həyat təcrübəsi artır, dün-

yagörüşü elmi xarakter daşımaqla maraqları 

geniş, dərin məzmunlu və sabit olmağa başlayır. 

Təlimin düzgün idarə olunması prosesində psi-

xoloji inkişafla yanaşı məktəblilərin fiziki inki-

şafına xüsusi diqqət yetirilməlidir, yeniyetmələ-

rin fiziki tərbiyə fənnində fəal münasibəti for-

malaşmalıdır. Belə ki, şagird gələcəkdə hansı 

sahədə mütəxəssis olmağa hazırlaşmasına bax-

mayaraq orqanizminın düzgün inkişafına da 

maraq göstərməlidir. Yeniyetmələr bu yaş dövr-

də əmək və oyun fəaliyyəti ilə də məşğul olur-

lar. Bu üzdən onları daha fəal fiziki tərbiyə dər-

sinə cəlb etmək üçün estafet oyunlarından istifa-

də etnək məqsədəuyğundur və aktualdır. Burada 

həm fiziki, həm də əqli keyfiyyətləri eyni dərə-

cədə inkişaf edəcək. Onlara müxtəlif estafet 

oyunları verməklə, fiziki tərbiyə dərsinə maraq-

lanır daha çox artar. Yeniyetmələr 11-12 yaşın-

da hər bir əmək fəaliyyətində əzmlə iştirak edir-

lər, onlar özünəxidmət əməyi ilə məşğul olur, və 

bu üzdən fiziki tərbiyə dərslərində əstafetlərdən 

istifadə etmək çox vacibdir [2, s. 143-145]. 

11-12 yaşılı şagirdlərin fiziki tərbiyə 

dərslərində təlim-tərbiyə prosesinin düzgün 

planlaşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. V-

VI sinif şagirdləri məktəb proqramının mənəvi 

və fiziki yükün qarşısından böyük çətinliklə gə-

lirlər. Fiziki tərbiyə dərslərində bu yaş dövrü 

üçün vacib olan əsas motorika bacarıq və vər-

dişlərinin formalaşması məktəb proqramının 

zəngin fiziki hərəkələri ilə təmin edilməsi sahəsi 

üzrə effektiv pedaqoji təsir vasitələrinin axtarışı-

nı tələb edir. Fiziki tərbiyənin təsiri ilə ürək-tə-

nəffüs sisteminin fəaliyyəti yaxşılaşır, əzələ-hə-

rəkət sistemi, sinir sistemi güclənir və kəskin tə-

nəffüs xəstəliklərinə müqavimət artır [3, 4, 8]. 

Yeniyetməliyin 11-12-i yaş dövründə apa-

rıcı fəaliyyət təlim fəaliyyətidir. Təlim fəaliyyə-

tində yeniyetmə biliklərin əsasını mənimsə-

yərkən onun həyat təcrübəsi artır, dünyagörüşü 

elmi xarakter daşımaqla maraqları geniş, dərin 

məzmunlu və sabit olmağa başlayır. Təlimdə 

yeniyetmələrin tədris fənlərinə seçici münasibəti 

formalaşır. Belə ki, şagird gələcəkdə hansı sahə-

də mütəxəssis olmağa hazırlaşırsa, bununla əla-

qədar fənnlərə daha çox maraq göstərir. Yeni-

yetmələr əmək və oyun fəaliyyəti ilə də məşğul 

olurlar. Onlar müxtəlif oyunları sevir, stolüstü 

oyunlarla daha çox maraqlanırlar. Yeniyetmələr 

əmək fəaliyyətində əzmlə iştirak edirlər, onlar 

özünəxidmət əməyi ilə məşğul olur, məktəbin 

həyətyanı sahəsində işləyir və ətraf mühitin ya-

şıllaşdırılmasında fəal surətdə iştirak edirlər. 

Beləliklə, təlim fəaliyyətinin təsiri altında yeni-

yetmələrin idrak proseslərinin inkişafında da 

əsaslı dəyişikliklər baş verir. 

Tədqiqatcı Dubovoy A.E. öz elmi işində 

ümumitəhsil orta təhsil məktəbi şagirdlərinin fi-

ziki tərbiyəsi məşğələlərində motivlərinin və eh-

tiyaclarının dinamikasını öyrənmişdi; idman 

oyunları hərəki materialına, 6-7 siniflərdə oyun 
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yönümlü fiziki tərbiyəsi dərslərinin təşkili və 

aparılması texnologiyası nəzəri əsaslandırılmış 

və eksperiment yolu ilə tədqiqat keçirilmişdir; 

voleybolda qabaqcıl hazırlığı təmin edən fiziki 

tərbiyə üçün illik planlar hazırladı; idman oyun-

ların fiziki hərəkətlərinin dərsdə şagirdlərin 

ümumi fiziki hazırlığı səviyyəsinə, eləcə də on-

ların xüsusi fiziki göstəricilərin inkişafına təsiri-

nin xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir. Tədqiqa-

tın nəticələrinə görə yeniyetmələrin fiziki fəaliy-

yətdəki motivləri və ehtiyaclarının xüsusiyyətlə-

ri, qabaqcıl öyrənmə imkanları, eyni zamanda 

bölgənin özünəməxsusluğu, peşəkarlığı nəzərə 

alınaraq oyun yönümlü bədən tərbiyəsi dərsləri-

nin təşkili və aparılması güman edilirdi. Müəl-

limlərin hazırlığı, məktəbin maddi bazası və ən-

ənələri, şagirdlərin dərslərə marağını əhəmiyyət-

li dərəcədə artırmağa imkan verir, gənc nəslin 

fiziki tərbiyə problemlərinin uğurlu həllinə 

kömək edir. [4, səh. 45-47]. 

Yeniyetməlik dövründə 11-12 yaşlı məktəb-

linin idrak fəaliyyətinin inkişafı üçün əlverişli şə-

rait yaranır. Yeniyetməlik dövründə qavrayış çox 

sürətlə inkişaf edir. Bu dövrdə yeniyetmənin qav-

rayışı hərtərəfli, seçici xarakter daşıyır. Qavrayışın 

həcmi genişlənir. Onun qavrayışı ən çox maraq-

landığı cisim və hadisələrlə bağlı olur: nə ilə çox 

maraqlanırsa, onu da yaxşı qavrayır, maraqlanma-

dığı sahədə qavrayışı da səthi olur. Yeniyetmədə 

zaman, məkan və hərəkət qavrayışı nəzərə çarpa-

caq dərəcədə inkişaf edir. Yeniyetmənin hafizə-

sində yeni ilkin xüsusiyyətlərə təsadüf edilir. Ye-

niyetmə hafizəsini tənzim və idarə etməyi bacarır, 

yaddasaxlamanın səmərəli üsullarından şüurlu su-

rətdə istifadə edir, öyrənəcəyi materialı müqayisə 

edir, sistemləşdirir [7]. 

11-12 yaşlı məktəblilər fiziki tərbiyə dərs-

lərinə estafet oyunlarına ən böyük marağı göstə-

rirlər. Bəzi müəlliflərin apardıqları araşdırmalar 

estafet oyunun məktəblilərin hərtərəfli təhsili və 

inkişafını təmin edən fəaliyyətin aparıcı forması 

olduğunu göstərmişdi [3,5,7,8]. 

Tədqiqatın obyekti. Ümumtəhsil orta 

məktəblərin V-VI sinif şagirdlərinin təlim-məşq 

prosesi. 

Tədqiqatın predmeti. V-VI sinifdə təhsil 

alan şagirdlərin xüsusi fiziki hazırlıq vasitələri. 

Tədqiqatın məqsədi: fiziki tərbiyə dərsləri 

zamanı V-VI sinif məktəbliləri arasında fiziki 

tərbiyə dərsində estafet oyunu tədbiqi ilə fiziki 

qabiliyyətlərinin formalaşdırılması prosesinin 

tədqiqi. Ümumtəhsil orta məktəblərində estafet-

lər oyunların tətbiqi ilə V-VI sinif şagirdlərinin 

fiziki hazırlıq göstəricilərinin müəyyənləşdiril-

məsi. Şagirdlərin fiziki hazırlıq göstəriciləri ara-

sında qarşılıqlı əlaqənin təyin edilməsi. 

Tədqiqat vəzifələri. Elmi işin məqsədinə 

uyğun olaraq qarşıya qoyulmuş məsələlərin həlli 

üçün planlaşdırılmış mərhələlər nəzərdə tutulur: 

ümumtəhsil məktəblərində V-VI sinif şagirdləri-

nin xüsusi fiziki hazırlıq vasitələrinin tədqiqi; 

V-VI sinif şagirdlərinin fiziki tərbiyə dərslərin-

də estafetlər vasitəsi ilə fiziki hazırlıqlarının təd-

qiqi effektliyinin yoxlanılması (pedaqoji ekspe-

riment); alınan nəticələrin pedaqoji-psixoloji 

təhlili; V-VI sinif şagirdlərinin estafetlər vasitəsi 

ilə xüsusi fiziki hazırlıq vasitələrinin tədqiqinə 

dair tövsiyələrin hazırlanması. 

Fiziki tərbiyə sağlam, fiziki cəhətdən mü-

kəmməl, sosial cəhətdən fəal nəslin formalaş-

masına yönəlmiş pedaqoji prosesdir. Fiziki tər-

biyə dərslərində 5-6-cı sinif məktəblilər bədəni-

nin forma və funksiyalarını təkmilləşdirirlər, 

motor bacarıqlarını, fiziki qabiliyyətlərini, on-

larla əlaqəli bilikləri formalaşdırıb və fiziki key-

fiyyətlərin inkişaf edirlər. 

Fiziki tərbiyə dərsləri müddətində təkcə fizi-

ki hazırlıq yox, eyni zamanda əxlaqi, əqli, əmək 

və estetik keyfiyyətlər də tərbiyə olunur. Eyni 

zamanda, fiziki tərbiyə və idmanın şəxsiyyətə 

təsiri kifayət qədər spesifikdir və başqa bir şəkildə 

əvəz edilə və ya kompensasiya edilə bilməz. 

Tədqiqat işimizdə fiziki tərbiyə dərslərin-

də estafet oyunlarından istifadə edərək 5-6-cı 

sinif məktəblilərin fiziki keyfiyyətlərin inkişa-

fında müxtəlif dəyişikliklərin ələ edilməsinə nail 

olmuşduq. Tədqiqat zamanı məktəbliləri iki 

qrupa böldük: eksperimental və kontrol qrupları. 

Belə ki tədqiqatda iştirak edən 11-12 yaşlı mək-

təblilərin pedaqoji eksperimentdən qabaq fiziki 

keyfiyyətləri xüsusi normativlərə əsasən tədqiq 

edilmişdi. Eksperimental qrupda üç aylıq estafet 

oyunların fiziki tərbiyə dərslərində tədbiqindən 

sonra təkrarən qrupların ikisini də fiziki keyfiy-

yətləri xüsusi normativlərə əsasən yoxlama işi 

aparıldı. Və nəticədə xüsusi hazırlıq keçən qru-

pun iştirakçıları fiziki göstəricilərinə görə çox 

fərqlənmişdilər. 

Estafet oyunları, müxtəlif şəraitdə həyata 

keçirilə bilər. Bunlar ümumiyyətlə uşaqlar tərə-
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findən növbə ilə həyata keçirilən bir neçə ardıcıl 

məşqdir. Estafetin çətinliyi və uzunluğu işti-

rakçıların yaşına və hazırlığına görə müəyyən 

edilir. Komandalardakı oyunçuların sayı eyni 

olmalıdır. Estafet oyunları yaxşı komanda ruhu 

və əməkdaşlıq qurma imkanı verən əyləncəli ya-

rışmalardır. Komandalar elə qurulur ki, iştirak-

çılar komandanın hərəkətlərinə bir az çarpaz 

baxa bilsinlər və komandaların özləri də ayrıdır. 

Qrup çox böyükdürsə, hamının aktiv iştirak edə 

bilməsi üçün onu kiçik komandalara bölmək 

olar. Hər hansı bir anlaşılmazlığın qarşısını 

almaq üçün iştirakçıları zamanla dəyişdirilirlər. 

Fiziki tərbiyə dərslərində11-12 yaşlı yeniyetmə-

lər iradə, cəsarət, özünə hakim olmaq, qətiyyət-

lilik, özünəinam, dözümlülük, nizam-intizamın 

formalaşmasına kömək edən böyük fiziki fəaliy-

yətə sahib olurlar. Estafet oyunlarında iştirak 

edərək 11-12 yaşlı yeniyetmələrdə komanda işi 

hissini gücləndirir. Yüksək səviyyədə fiziki ha-

zırlıq tədris ili ərzində zehni fəaliyyətin davam-

lılığını təmin edən vacib amillərdən biridir. 

"Bədənin vəziyyəti – optimal fiziki fəaliyyət – 

əqli iş qabiliyyəti" sistemin də son əlaqənin bir 

başa ilk ikidən asılı olduğu müəyyən edilmişdir. 
Tədqiqat iĢinin nəticələrinə görə qeyd etmək 

olar ki, fiziki tərbiyə dərslərində V-VI sinif məktəb-

lilərin fiziki keyfiyyətlərinin inkişafı, hərəki bacarıq-

larının formalaşmasına estafet idman elementləri 

olan oyunlar kompleksi köməklik edir. V-VI sinif 

şagirdlərin psixo-fizioloji inkişafının səmərəli keç-

məsinə fiziki tərbiyə dərslərində estafet oynalar 

kompleksinin tətbiqi kömək edir. 11-12 yaşlı şagird-

lər üçün estafetlər oyun kompleksi fiziki tərbiyə 

dərsin proqramında mövcud olan əsas idman hərə-

kətlərinə uyğundur və voleybol, basketbol, həndbol, 

futbol, atletika və digər idman növlərin elementlərini 

özündə birləşdirir. V-VI sinif şagirdləri arasında es-

tafetlər oyun kompleksinin istifadəsi, şagirdlərin fi-

ziki hazırlığı zamanı idman oyunları üzrə tədris ma-

terialının inkişafını xeyli asanlaşdırır. Ümumtəhsil 

orta məktəblərində V-VI sinif şagirdlərinin estafetlə-

rin vasitəsi ilə xüsusi fiziki hazırlıq vasitələrinin 

düzgün (həcm və intensivlik) planlaşdırılması və 

tədqiqi şagirdlərin fiziki hazırlıq səviyyəsinin yük-

səlməsinə imkan verir.  

Bu baxımdan, estafet elementləri ilə zəngin 

olan oyunların istifadəsi metodikasının hazırlanması 

və istifadə olunması, şagirdlərin təlim-tərbiyə prose-

sinin fəal olma məsələsini xeyli asanlaşdırır ki, bu da 

bu işin aktuallığını göstərir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, 

həm idman zallarında, həm də açıq havada estafetlər 

oyunlar kompleksinin istifadəsinə əsasən V-VI-ci 

sinif şagirdləri üçün fiziki tərbiyə dərslərində xüsusi 

tədris metodikası hazırlanmışdır; V-VI sinif şagirdləri 

üçün fiziki tərbiyəsi üçün proqram tələblərinə uyğun 

olaraq estafetlər oyun kompleksi təqdim olunur. 

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti. Fiziki tərbi-

yə dərslərində V-VI sinif şagirdləri üçün tərtib edi-

lən bağlı və açıq oyun komplekslərində estafetlər 

oyunlarından istifadə üsulu orta məktəblərdə, idman 

klublarında, uşaq sağlamlıq düşərgələrində, əlavə 

təhsil müəssisələrində oyun hərəki bacarıqlarının 

tədrisi prosesində istifadə edilə bilər.  
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DIGITAL SOCIETY AND PECULIARITIES  

OF TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE 

Xülasə. Müasir dövrdə cəmiyyətin və dünyanın rifahı rəqəmsal transformasiya ilə sıx bağlıdır. 

Rəqəmsal dünyada uğur qazanmaq istəyiriksə, mütəmadi olaraq texnoloji tərəqqini izləməli və yeni texnoloji 

vasitələrdən istifadə etməyi bacarmalyıq. Rəqəmsal təhsildə müasir tendensiyaların və təhsil prosesində 

tətbiq olunmasının aktual problemi çağdaş dövrdə tədqiqatçıların diqqətini özünə cəlb edir. Qloballaşma 

prosesi və texnoloji inkişaf nəticəsində icmalararası ünsiyyət çağdaş dövrdə daha vacib hala gəlmişdir. Bu 

səbəbdən insanlar həm öz dillərini, həm də xarici dilləri bilmək və onlardan səmərəli istifadə etmək 

ehtiyacını hiss edirlər. Bu gün ingilis dili qlobal bir ünsiyyət dili xüsusiyyətini özündə ehtiva edir. Dünyada 

və o cümlədən də, ölkəmizdə ingilis dili xarici dil olaraq geniş şəkildə öyrənilməkdədir.  

Açar sözlər: rəqəmsal texnologiyalar, ingilis dilinin tədrisi, mobil cihazlar, təhsilin 

rəqəmsallaşdırılması  

Резюме. Благополучие общества и мира в наше время тесно связано с цифровой трансформа-

цией. Если мы хотим добиться успеха в цифровом мире, мы должны постоянно следить за техничес-

ким прогрессом и уметь использовать новые технологические инструменты. Актуальная проблема 

современных тенденций цифрового образования и его применения в образовательном процессе в 

наше время привлекает внимание исследователей. В результате процесса глобализации и технологи-

ческого развития межобщинная коммуникация стала более важной в наше время. По этой причине 

люди чувствуют необходимость знать и эффективно использовать как свой родной язык, так и ино-

странные языки. Сегодня английский – это глобальный язык общения. Английский язык широко изу-

чается как иностранный в мире, в том числе и в нашей стране. 

Ключевые слова: цифровые технологии, обучение английскому языку, мобильные устройства, 

цифровизация образования. 

Summary. The well-being of society and the world today is closely linked to digital transformation. If 

we want to be successful in the digital world, we must constantly monitor technological progress and be able 

to use new technological tools. The actual problem of modern trends in digital education and its application 

in the educational process nowadays attracts the attention of researchers. As a result of the process of 
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globalization and technological development, intercommunal communication has become more important in 

our time. For this reason, people feel the need to know and use effectively both their native language and 

foreign languages. Today English is the global language of communication. English is widely studied as a 

foreign language in the world, including in our country. 

Keywords: digital technologies, English language teaching, mobile devices, digitalization of education 

 GiriĢ. Müasir dövrdə cəmiyyətin və dün-

yanın rifahı rəqəmsal transformasiya ilə sıx bağ-

lıdır. Rəqəmsal dünyada uğur qazanmaq istəyi-

riksə, mütəmadi olaraq texnoloji tərəqqini izlə-

məli və yeni texnoloji vasitələrdən istifadə et-

məyi bacarmalyıq. Rəqəmsal təhsildə müasir 

tendensiyaların və təhsil prosesində tətbiq olun-

masının aktual problemi çağdaş dövrdə tədqi-

qatçıların diqqətini özünə cəlb edir. Bu gün in-

gilis dili qlobal bir ünsiyyət dili xüsusiyyətini 

özündə ehtiva edir. Dünyada və o cümlədən də, 

ölkəmizdə ingilis dili xarici dil olaraq geniş şə-

kildə öyrənilməkdədir. 

Son illərdə rəqəmsal texnologiya ingilis 

dilinin tədrisində mühüm rol oynamaqdadır. 

Kompüter texnologiyası və biliklərinin inkişafı 

ilə təhsil dünyasında yeni təhsil metodları mey-

dana çıxdı. Əvvəllər insanlar ingilis dilini öy-

rənmək üçün uzunümddətli kurslara yazılmaq 

məcburiyyətində idilər. Bu proses isə maddi və-

saitdən əlavə insanların vaxtını da alırdı. Bu sə-

bəbdən dərslərə getmək üçün vaxtı olmayan bir 

çox insan ingilis dilini öyrənməkdən imtina 

edirdi. Ancaq texnologiyadakı inkişaf, həyat tər-

zini dəyişdirməklə yanaşı, öyrənmə tərzini də 

dəyişdirdi. “Maddi bazanın, proqram təminatı-

nın və metodiki dəstəyin yaxşılaşdırılmasında, 

müvafiq təcrübənin əldə edilməsində müəllimlər 

təhsilin rəqəmsallaşdırılmasının uğurla həyata 

keçirilməsinin perspektivini görürlər” [1]. 

Xarici dil tədrisində metod müxtəlifliyi və 

texnikanın yeniliyi olduqca vacibdir. Dil tədri-

sində texnoloji vasitələr şagirdlərin yaşına, öy-

rənmə ehtiyaclarına və maraq səviyyələrinə 

uyğun olaraq hazırlana bilər. Yaxşı bir dil tədri-

si üçün keçmişdən bu günə qədər afişalar, slayd-

lar, qrafika, kuklalar, əyani elementlər, teatr, te-

leviziya, film, CD, kompüter və s. alətlər tez-tez 

dil tədris proqramlarına daxil edilir. Elm və tex-

nika sahəsindəki sürətli inkişaflar nəticəsində 

öyrənmə və tədris mühitində texnologiyanın is-

tifadəsi və həm gözə, həm də qulağa təsir edən 

materiallarla təhsil proqramının qazancların qa-

lıcı olmasında rol oynadığı görülür.  

Hazırda kompüter xarici dil təhsilində tex-

nologiyaların istifadəsini şərtləndirən mühüm 

amildir. Rəqəmsal mühitdə texnoloji alətlər va-

sitəsilə dəstəklənən bir tədris prosesi, real həya-

ta və fərdi öyrənməyə çox yaxın mühitlərdə 

hədəf dilinin tədrisinə əhəmiyyətli dərəcədə 

kömək edə bilər. Tələbələrin texnoloji vasitələr-

lə vaxtından və məkanından asılı olmayaraq is-

tədikləri zaman və istədikləri yerdə məlumat 

əldə edə bilməsi fərdi fərqləri azaldır və bu fakt 

da onların öz templəri ilə öyrənmələrini təmin 

edir. Müxtəlif veb saytlar mövzulara uyğun ola-

raq hər səviyyədə dil öyrənmə və tədrislə bağlı 

fəaliyyətlər təklif edir. Veb saytlar tərəfindən 

təqdim olunan bu audio-vizual fəaliyyətlər sa-

yəsində hər hansı bir insan xarici dili effektiv və 

daimi öyrənə bilər. 

Ġngilis dilinin öyrənməsində texniki im-

kanlar. İngilis dilinin öyrənməsində texnoloji 

istifadənin inkişaf prosesinə baxdığımız zaman 

bu prosesə təsir edən iki əsas amili qeyd etmək 

yerinə düşərdi. Bu amillərdən biri ingilis dilini 

öyrənmə sahəsində ortaya çıxan nəzəriyyələrin 

təsirləri, digəri isə informasiya texnologiyaları 

sahəsindəki inkişaflardır. Ümumiyyətlə, 1940-cı 

illərdə ortaya çıxan “Audio lingual” metodu in-

gilis dilinin tədrisində yeni bir metod kimi orta-

ya çıxdı. Bu metod nəticəsində xüsusi dil labo-

ratoriyaları yaradıldı. Texnoloji inkişafdan asılı 

olaraq 1960-cı illərdə dil laboratoriyalarında 

slayd proyektorların və sonra film maşınlarının 

istifadə edilirdi. Lakin XX əsrin 60-70-ci illərin-

də geniş istifadə olunan dil laboratoriyaları 

1970-ci illərin sonunda yox olmağa başladı. Bu-

nun səbəbi, idrak nəzəriyyəsi sayəsində dildə 

yeni bir metodun - “Koqnitiv-kommunikativ” 

metodunun qəbul edilməsi idi. 1980-ci illərdə 

dil laboratoriyalarında video texnologiyasının 

inkişafı ilə video laboratoriyaları əvəz edən 

video filmlərdən istifadə olunurdu. Bu dövrdə 

bir sıra xarici ölkələrdə ingilis dilini geniş kütlə-

lərə öyrətmək üçün müxtəlif televiziya kanalları 

fəaliyyətə başladı.  

Mobil təlimdə fərdlər planşet kompüterlər, 

smartfonlar və e-oxucular kimi portativ cihazlar 
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vasitəsilə rəqəmsal təhsil məzmunu təmin edir-

lər. Hazırda mobil təhsil ortaya çıxan texniki, 

psixoloji və təhsil maneələrinə baxmayaraq sü-

rətlə bütün dünyaya yayılır. Gündəlik həyatın 

bir hissəsinə çevrilmiş mobil telefonların və ya 

mobil cihazların gənc nəsil arasında geniş yayıl-

ması, mobil təhsili daha da cəlbedici edir. Mobil 

təhsil elektron təhsilin bir qolu kimi qəbul edilir. 

Cib telefonları, tablet kompüterlər, kiçik kom-

püterlər, rəqəmsal səsyazma cihazları bu gün ən 

çox istifadə edilən mobil şəkildə dil öyrənmək 

üçün istifadə olunan cihazlardır. Mobil şəkildə 

dil öyrənmək üçün istifadə olunan cihazlar 

Android, IOS, Windows, Blackbery OS, Linux 

və Symbian kimi əməliyyat sistemləri ilə işləyir. 

Bu gün ən çox istifadə olunan mobil öyrənmə 

cihazlarına IOS ilə işləyən iPhone, iPad və iPod 

Touch və Android və Windows əməliyyat sis-

temləri tərəfindən dəstəklənən digər smartfonlar 

və tablet kompüterlər daxildir.  

İnformasiya istehsalı, ötürülməsi və istifa-

dəsindəki irəliləyişlər sayəsində kompüterlər 

müasir dövrdə məlumat əldə etməyin ən təsirli 

vasitələrindən biri halına gəldi. İnkişaf etmiş 

kompüter şəbəkələri sayəsində dünyanın istəni-

lən yerindən asanlıqla məlumat əldə etmək 

mümkündür. Təhsil sektoru da bu inkişaflardan 

faydalanmağa çalışdı və bu texnologiya təhsil 

məqsədi ilə istifadə edilir. İngilis dilinin tədri-

sində audio-vizual və interaktiv xüsusiyyətlərə 

malik vasitələrdən istifadənin öyrənmənin asan-

laşdırılması mübahisəsizdir. İnformasiya və 

kommunikasiya texnologiyaları ingilis dilinin 

mövqeyini və əhəmiyyətini dünya şəbəkəsi vasi-

təsi ilə tanıtmağa kömək edir. “Xarici dil tədrisi 

və kommunikativ yanaşma üzərində aparılan 

tədqiqatlar sosial qarşılıqlı əlaqələrin dil təd-

risinin əvəzedilməz bir elementi kimi özünü bi-

ruzə verir” [2; 3; 4; 5; 6]. 

Ümumiyyətlə, çağdaş dövrdə informasiya 

texnologiyaları təhsil daxil olmaqla insan fəaliy-

yətinin bütün sahələrində fəal şəkildə istifadə 

olunur. Rəqəmsal texnologiyalar kompüter tex-

nologiyalarına əsaslanır, bununla birlikdə texno-

logiya ilə istifadəçi arasında fərqli bir əlaqəni 

nəzərdə tutur. İlk fərdi kompüterlərin meydana 

çıxması ilə müəllimlər tədris prosesini güclən-

dirmək üçün fərdi kompüterlərdən istifadə etmə-

yə başladılar. XXI əsrdə ingilis dil tədrisində 

kompüter texnologiyalarından geniş istifadə 

olunur. İngilis dili tədrisi prosesinə multimedia 

və rəqəmsal texnologiyaların inteqrasiyası xüsu-

si bir spesifikliyə malikdir. 

1990-cı illərdə fərdi kompüterlərin və in-

ternetin yayılması ilə fərdi şəkildə ingilis dilini 

öyrənmək imkanı ortaya çıxdı. “Texnologiyanın 

köməyi ilə dil öyrənmə” termini 1990-cı illərdə 

rabitə və İnternet texnologiyasının təklif etdiyi 

inkişaf perspektivlərinə cavab olaraq meydana 

gəldi. Rəqəmsal səs, mətn və şəkil birləşməsi, 

yəni multimediya, “Kompüter dəstəkli təlimat” 

(Computer-aided) adı altında ingilis dili tədri-

sində istifadə olunmağa başladı. Vaxt keçdikcə 

bu inkişaflara paralel olaraq dil laboratoriyala-

rından fərdi şəkildə dil öyrənilməsinə bir dönü-

şüm əldə edildi. 2010-cu illərdə ağıllı telefonla-

rının inkişafı sayəsində Kompüter Dəstəyilə Dil 

Öyrənmədən (Computer Assisted Language 

Learning (CALL)) Mobil Telefonu Dəstəyilə 

Dil Öyrənmə (Mobile Phone Assisted Language 

Learning (MALL)) istiqamətinə keçid yarandı. 

Kompüter dəstəkli təhsil son illərdə təhsil 

sahəsində ən aktual mövzulardan biridir. Bu gün 

məlumdur ki, tədris yalnız təhsil ocağında deyil, 

məktəbdən sonra da davam edir və hətta bütün 

insan həyatını əhatə edir. Şagirdər məktəbi bitir-

dikdən sonra da öyrənməyə davam edə biləcək 

bacarıqlara sahib olmalıdırlar. Kompüter yardı-

mı ilə dil öyrənmək əvvəlcə baha başa gəlsə də, 

fərdi kompüterlərin geniş yayılması və qiymət-

lərin enməsi nəticəsində mövcud problem orta-

dan qalxdı. Kompüter tərəfindən dəstəklənən 

tədris materiallarından istifadə edən şagirdlər 

təhsillərini məktəbdən sonra da davam etdirirlər. 

“Bu səbəbdən də təhsil proqramlarının kompü-

ter texnologiyaları ilə inteqrasiyası son illərdə 

bir çox ölkənin təhsil hədəfləri arasındadır” [7]. 

Fərdi tədris forması effektivliyi nəticəsində şa-

girdlər və tələbələr yaşlarına və ehtiyaclarına 

uyğun materiallarla işləyirlər.  

Bu gün müasir rəqəmsal və multimedia 

texnologiyalarını ingilis dili prosesinə inteqrasi-

ya etmək istəyən müəllim müəyyən çətinliklərlə 

üzləşə bilər. Bunlara müəllif hüququ uyğunluğu, 

məxfilik, müəyyən mənbələrdən istifadə üçün 

yaş xüsusiyyətləri, zərərli proqram təminatı, 

şəxsi məlumatların qorunması və digər problem-

ləri daxildir. Tələbələri rəqəmsal təhdidlərdən 

daha yaxşı qorumaq üçün nəzarət olunan profil 

yaratmaq xüsusiyyətindən istifadə etmək məslə-
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hətdir. Bu funksiya, uşaqların hansı saytları zi-

yarət edə biləcəyini, istənməyən veb səhifələrin 

qarşısını alaraq, brauzer tarixçəsinə baxma im-

kanı verir.  

İngilis dili ilə bağlı multimedia təqdimat-

larının yaradılması tələbələrin müxtəlif bacarıq-

larını inkişaf etdirməyə kömək edəcəkdir. İngi-

lis dilində rəqəmsal səriştənin formalaşması pro-

sesini texniki inkişaf olmadan təsəvvür edilə 

bilməz, belə ki, texniki inkişaf rəqəmsal səriştə-

nin əsas komponenti kimi təzahür edir. Mövcud 

problemlə məşğul olan mütəxəssisləri və proq-

ramçılar hər zaman daha yaxşı dil tədrisi üçün 

yeni metodlar icad edib auditoriyalarına təqdim 

etməyə çalışırlar. Hazırda bu sahə üzrə tətbiq 

edilən texnologiya gündən-günə daha da mobil-

ləşir. Yalnız sinif otağında, konfrans salonunda, 

kompüter otağında deyil, həm də evdə, yolda və 

yeməkxanalarda da bu texnologiyalardan istifa-

də edilə bilər. Bir sıra rəqəmsal texnologiya va-

sitələrindən istifadə etməklə inglis dili öyrənən-

lərin dörd əsas dil bacarıqlarını inkişaf etdirmək 

mümkündür: danışmaq, dinləmək, yazmaq və 

oxumaq. Təlimatçıların texnologiya ilə işlədik-

ləri kontekstlər bir-birindən çox fərqlənir və 

texnologiyanın tətbiqi baxımından ingilis dilini 

mənimsəyənlərə təsir göstərir.  
Müəllimlərin dili öyrətmək üçün istifadə 

etdikləri tədris vasitələri fərqlidir, lakin hamısı 

istər-istəməz öyrənənin zehni öyrənmə fəaliy-

yətlərini hədəf alır. Bugünkü cəmiyyətdə texno-

logiya, öyrənmə və tədris bir-birinə bağlıdır və 

daim inkişaf edir. Bu cür real həyat təcrübəsi 

yeni təhsil məzmunu təmin etmək üçün bir isti-

nad oldu. Bu baxımdan, ali təhsilin genişləndi-

rilməsi üçün düzgün əxlaqi və elmi istiqamətdə 

hərəkət etmək getdikcə daha zəruridir. Müəllim-

lər dərs planlarını və mənbələrini bölüşmək 

üçün auditoriyada tələbələrlə birlikdə çalışmalı 

və bu günki kitablarının əksəriyyətinin təklif et-

diyi texnologiyaya əsaslanan mənbələrdən isti-

fadə etməlidirlər. Aşağı göstərcilərə malik olan 

tələbələri sadə və asan texnologiyaları tətbiq et-

məklə həvəsləndirməlidirlər. “Münasib proq-

ramlar tələbələrin qrafik şəkillər sayəsində yeni 

materialları daha yaxşı qavramalarına kömək 

edir” [8]. 

İngilis dilinin tədrisi zamanı daim yenilə-

nən rəqəmsal texnologiyaların tipologiyası barə-

də məlumat əldə etmək, istifadə imkanlarını mü-

əyyənləşdirmək və onlarla işləmək metodologi-

yasını qavramaq lazımdır. Elektron test nəticələ-

rin şifahi vizual nəzarəti ilə yanaşı müəllim tərə-

findən biliklərin idarə edilməsi və qiymətləndi-

rilməsi üçün avtomatik bir vasitədir və ya özü-

nüidarəetmə vasitəsidir. Rəqəmsal texnologiya-

ların auditoriyada istifadəsi müəllim və tələbələr 

üçün məhdudiyyətsiz imkanlar yaradır. Virtual 

modellərlə iş, video, animasiya, səs, qrafika va-

sitəsilə tələbələr mövzuya diqqət yetirir. Qeyd 

edək ki, tədris prosesindəki bəzən məcburi tex-

niki və metodoloji dəyişikliklər səbəbindən xari-

ci dillərin, o cümlədən də ingilis dilinin tədris 

üsulları hər gün dəyişir. Müəllimlər və tələbələr 

tərəfindən rəqəmsal alətlərin və materialların 

praktik olaraq mənimsənilməsi müasir təhsildə 

uğurun əsasını təşkil edir. “Tələbələrə və mək-

təblilərə sürətlə inkişaf edən rəqəmsal texnolo-

giyalar əsrində yaşamağı, eyni zamanda rəqəm-

sal dünyada öz davranış strategiyalarını anlama-

ğı öyrətmək rəqəmsal əsrdə müəllimlərin ən 

çətin vəzifələrdən biridir” [9, s. 163]. 

İnternet, YouTube, Skype, Twitter, bloq-

lar, cib telefonları, interaktiv lövhələr və s. kimi 

yeni texnologiyalar ingilis dilinin tədrisi prose-

sinin intensivləşdirilməsi, tədrisin informasiya 

məzmununun, interaktivliyinin və effektivliyi-

nin artırılması üçün istifadə olunur. Müəllimlər 

tələbələrə ingilis dilində olan mahnılar dinlət-

mək, filmlər, kliplər, reklamlar, müxtəlif məz-

munlu verilişlər izlətmək kimi yeni metodların-

dan istifadə edərək auditoriyanı ingilis dilinin 

tədrisinə cəlb edə bilərlər. Ümumiyyətlə, infor-

masiya və kommunikasiya texnologiyalarının 

istifadəsi ilə xarici dilin tədrisi prosesi arasında-

kı əlaqə göz qabağındadır. İngilis dili öyrənmə-

yin əsas məqsədi kommunikativ səriştənin və 

ingilis dilində nitq qabiliyyətinin formalaşdı-rıl-

ması olduğundan, bu məqsədə çatmaq üçün isti-

fadə olunan yanaşma mədəniyyətlərarası ünsiy-

yətin tədrisini nəzərdə tutur. Rəqəmsal təhsil 

texnologiyalarının tətbiqində praktik bacarıqla-

rın rəqəmsal təhsil prosesində böyük əhəmiyyəti 

var. Onlayn təhsilin tətbiqi ilə vasitəçilik əlaqə-

ləri müşahidə olunur, bu da qarşılıqlı təsir dairə-

sinin daim artdığını göstərir. 

Bugünkü cəmiyyətdə texnologiya, təhsil 

və tədris bir-birinə bağlıdır və daim inkişaf edir. 

Rəqəmsal texnologiyalarının insan fəaliyyətinin 

müxtəlif sahələrinə sürətlə tətbiqi təhsilin gələ-
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cək inkişafının konseptual yanaşmalarına ciddi 

problem yaradır. Rəqəmsal texnologiyalar vasi-

təsilə ingilis dilinin tədrisi zamanı ortaya çıxan 

problemləri həll etmək üçün müəllim və tələblə-

lər müasir texnologiyanın sirlərinə yiyələnməli-

dirlər. Unutmaq olmaz ki, tələbənin ingilis dilin-

də mənimsədiyi bilik, gələcək mütəxəssislərin 

uğurlu peşə fəaliyyəti üçün vacib bir meyardır. 

Təhsilin rəqəmsallaşdırılması təhsil sis-

temlərini rəqəmsal texnologiyalarla təmin etmə-

yə yönəlmiş sosial və pedaqoji dəyişikliklərin 

məcmusudur. Müasir rəqəmsal texnologiyalar, 

müxtəlif dərəcədə nitq fəaliyyəti təlimi prose-

sində tələbələrin öyrənmə bacarığını aktivləşdi-

rən müxtəlif multimedia və interaktiv orijinal 

mənbələr sayəsində ingilis dilinin tədrisi prose-

sinin intensivləşməsinə kömək edir. Nəticədə 

tələbələrin idrak fəaliyyəti və motivasiyası artır, 

onların dil və ünsiyyət bacarıqları formalaşır. 

Bununla birlikdə, rəqəmsal tədris vasitələrinin 

əhəmiyyətli üstünlüklərinə baxmayaraq, onlar 

tamamilə müəllimi əvəz edə bilməzlər, ancaq 

həm praktik, həm də dərsdənkənar fəaliyyətlər-

də xarici dil fəaliyyətinin bəzi cəhətlərini mə-

nimsəmək üçün şərait yaradırlar, eyni zamanda 

təhsil prosesini fərdiləşdirirlər. 

İnsan potensialının keyfiyyəti əsasən 

təhsil sisteminin fəaliyyətinin səmərəliliyindən 

asılıdır. Bu gün rəqəmsallaşma müasir təhsilin 

inkişafında yeni bir istiqamət kimi önə çıxır. 

Cəmiyyətin müxtəlif sahələrində texnologiyala-

rın tətbiqi hər zaman dəyişikliklərlə müşayiət 

olunur, çünki yeni təhsil sistemilə köhnə yəni, 

ənənəvi təhsil sistemi arasında müəyyən fərqlər 

vardır. Təhsilin rəqəmsallaşdırılmasının əsas is-

tiqamətlərini müəyyənləşdirmək, onların obyek-

tiv təhlilini təqdim etmək olduqca zəruridir. 

İngilis dilinin tədrisində rəqəmsal texnologiya-

nın geniş formada tətbiqi mövcud problemlə 

məşğul olan mütəxəssislərin fəaliyyətləri ilə sıx 

bağlıdır. 

İngilis dili təhsilində texnologiyanın istifa-

dəsi, şagird və tələbələrin dil bacarıqlarının inki-

şafı baxımından çox təsirli olur. Texnologiyala-

rın istifadəsində müəllimlərin diqqət yetirməli 

olduqları məqamlar uşaqların yaşına, inkişaf sə-

viyyəsinə və dil səviyyəsinə uyğun material və 

vasitələrin seçilməsi, öyrənmə nəticələrinə 

uyğun olaraq texnologiyadan istifadə ediləcək 

fəaliyyətlərin planlaşdırılması və struktur-laşdı-

rılmasıdır. Qloballaşma çağında mədəniyyətlər-

arası yaxınlaşma dil tədrisi və tərcümə tədqiqat-

larındakı inkişaf nəticəsində sürətləndi. “Ünsiy-

yət nəticəsində şagirdlər dil təhsilini inkişaf et-

dirməklə yanaşı mədəniyyətlərarası səriştəni ar-

tırırlar” [10]. 

Bu gün texnologiyanın istifadəsi həyatı-

mızın bir çox sahələrində işimizi daha asanlıqla 

yerinə yetirməyə imkan verir. Əlbəttə ki, ingilis 

dili təhsili də bu inkişafdan öz payını alır. Dil 

tədrisində texnologiyanın istifadəsi bir çox sahə-

lərdə həm müəllimlərin işini, həm də tələbələrin 

dərsi mənimsəməsi prosesini asanlaşdırır. İngilis 

dili təhsili və təlimində dərslərdə istifadə olunan 

materiallara əlavə olaraq kompüter dəstəkli 

proqramların istifadəsi, şagird və tələbələrin 

mövzuya marağını cəlb etmək, motivasiya ya-

ratmaq və öyrənməkdən zövq almaq üçün la-

zımdır. Tədris prosesində hər bir fərdin fərqli 

şəxsiyyət xüsusiyyətləri vardır. Bu fərdi xüsu-

siyyətlərindən asılı olaraq fərqli öyrənmə üslub-

ları və strategiyaların inkişaf etdirmək mümkün-

dür. Dil tədrisində texnologiyadan istifadə tələ-

bənin ünsiyyət qurma qabiliyyətini yaxşılaşdıra-

caqdır. Bu gün texnologiyadan istifadə tələbələ-

rin bu problemi həll etməsinə kömək edir. 

Həmin kurs üçün yaradılmış bloqlarda və ya 

Whatsapp qruplarında tələbələr dərhal bir möv-

zunu sinif yoldaşları ilə müzakirə edə və müxtə-

lif proqramlar vasitəsilə ünsiyyət qura bilirlər. 

“Xarici dil tədrisində sosial qarşılıqlı təsir virtu-

al aləmlərin istifadəsi ilə yeni bir anlam kəsb 

etdi. Virtual aləmdə təhsilin məqsədi ortaq öy-

rənmə mühitlərinin yaradılması, tələbələr ara-

sında sosial qarşılıqlı əlaqələrin artırılması, öy-

rənənlərin müstəqilliyinin təmin edilməsi və 

təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır” [11, s.42]. 

Mütəxəssislərin fikrincə, beynə, xüsusən 

göz və qulağa birbaşa təsir edə bilən cihazlar 

xarici dil öyrənmək istəyən insanlar stimullaşdı-

rır və bu qəbildən olan cihazlar təhsilin qalıcılı-

ğını təmin edir. Yaşadığımız informasiya əsrin-

də sürətli elmi və texnoloji inkişaf nəticəsində 

təhsildə, o cümlədən də ingilis dilinin öyrənil-

məsi asanlaşır. Bu səbəbdən təhsildə ən çox isti-

fadə olunan rəqəmsal texnoloji vasitələr zəruri 

əhəmiyyət kəsb edir. Həm ictimai həyatda, həm 

də təhsil praktikasında önəmli bir yer tutan 

kompüter, ənənəvi təhsil anlayışından fərqli ola-

raq, təhsilalanların müxtəlif hisslərinə təsir gös-
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tərir. Xarici dil təhsili sahəsində çətinliklərin ol-

duğu və arzu olunan müvəffəqiyyətin əldə oluna 

bilmədiyi zaman dil tədrisində səmərəliliyin ar-

tırılması və şagirdlərə müxtəlif imkanlar təqdim 

edilməsi üçün xarici dil təhsili proqramları müx-

təlif rəqəmsal texnologiyalar tərəfindən dəstək-

lənməlidir. “Təhsil işçiləri üçün təlim-tədris 

proseslərinə mobillik gətirən informasiya texno-

logiyalarından səmərəli istifadə etməsi vacibdir 

və beləliklə, yeni texnologiyaların təhsildə isti-

fadəsi təlim-tədris fəaliyyətini asanlaşdırmış və 

əyləncəli hala gətirmişdir” [12].  

Son bir neçə ildə tədris prosesinin inkişa-

fında mühüm rol oynayan çoxsaylı yeni texno-

loji cihazlar meydana çıxdı. Əslində rəqəmsal 

savad kompüter savadından fərqlidir. Burada 

tənqidi düşünmə bacarıqları, onlayn mühitdə 

gözlənilən davranış standartları və rəqəmsal tex-

nologiyaların yaratdığı sosial məsələlərin anla-

şılması tələb olunur. Müasir dövrdə ingilis dilini 

öyrənənlərin rəqəmsal savada malik olması ol-

duqca zəruridir. Rəqəmsal alətlərdən istifadə et-

mədən şagird və tələbələrə onlayn dünyada 

nəyin lazım olduğunu anlamaq çətindir. Buna 

görə müəllimlər özləri də rəqəmsal savada 

malik olmalıdırlar. Rəqəmsal savadın əsas 

tərkib hissələri aşağıdakılardır:  

Əməkdaşlıq. İnsanlar və komanda ilə əla-

qədar bacarıqlarla başqaları ilə ortaq ünsiyyət 

qurma bacarığı.  

Yaradıcılıq. Fürsətləri təşəbbüskarlıqla 

qiymətləndirə bilmək və yeni fikirlər yaratmaq 

üçün doğru suallar vermək.  

Tənqidi düşüncə. Məlumat və mübahisələ-

ri qiymətləndirə bilmək, nümunələri və əlaqələri 

müəyyənləşdirmək, mənalı biliklər qurmaq və 

real dünyada tətbiq etmək.  

Vətəndaşlıq. Müxtəlif dəyərləri və dünya-

görüşünü dərindən anlamağa əsaslanan məsələ-

ləri nəzərdən keçirmək və mürəkkəb problemlə-

ri həll etmək bacarığı.  

Xarakter. Dözümlülük, əzmkarlıq, iradə 

kimi xüsusiyyətlərlə öyrənməyi həyatın ayrıl-

maz hissəsi etmək.  

Əlaqə. Müxtəlif metodlarla və vasitələrlə 

müxtəlif auditoriyalarla effektiv ünsiyyət qur-

mağı bacarmaq [13]. 

Dilçilik sahəsindəki ümumi araşdırmalara 

görə, adi bir insanın yeni bir dil öyrənməsi üçün 

təxminən 1100 saat lazımdır. Bu o deməkdir ki, 

ingilis dilini məqbul səviyyədə öyrənmək üçün 

ən azı altı ay vaxt sərf olunur. Əlbəttə ki, dil öy-

rənənlərin çoxunun ibtidai səviyyədən yüksək 

səviyyəyə keçməsi bir- iki il vaxt aparır. Lakin 

rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə bu vaxtı qı-

saltmaq mümkündür. Rəqəmsal texnologiya in-

gilis dilinin qrammatikasını öyrənməkdə çətin-

lik çəkənlər üçün yaxşı bir seçimdir. Rəqəmsal 

texnologiya vasitəsilə təhsilalanlar ingilis dilin-

də hərflərin və sözlərin düzgün tələffüzünü və 

yazılışını daha tez mənimsəyir, lazım olan vacib 

qrammatik məqamları öyrənir. 

Hazırda dünyada ən çox yayılmış dillər-

dən biri olan ingilis dili 60-a yaxın müstəqil öl-

kənin yeganə rəsmi dilidir və ya rəsmi dillərdən 

biridir. Bu gün ingilis dili dünyanın bir çox öl-

kələrində ikinci bir dil olaraq geniş şəkildə öyrə-

dilir. İngilis dili həmçinin Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının və Avropa Birliyinin rəsmi dilidir. 

Bu baxımdan da ingilis dilinin bizim ölkəmizdə 

də geniş şəkildə tədrisi olduqca aktualdır. 
Problemin aktuallığı. Son illərdə rəqəmsal 

texnologiya ingilis dilinin tədrisində mühüm rol oy-

namaqdadır. Məqalədə rəqəmsal cəmiyyətdə ingilis 

dilinin tədrisinin mühüm xüsusiyyətləri öz əksini 

tapmışdır. 

Problemin yeniliyi. Qloballaşma prosesi və 

texnoloji inkişaf nəticəsində icmalararası ünsiyyət 

çağdaş dövrdə daha vacib hala gəlmişdir. Bu sə-bəb-

dən insanlar həm öz dillərini, həm də xarici dilləri 

bilmək və onlardan səmərəli istifadə etmək ehtiya-

cını hiss edirlər.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Müasir dövr-

də texnologiyalar insan həyatının ayrılmaz bir par-

çasına çevirlmişdir və biz texnologiyaların hər yerdə 

olduğu bir dünyada yaşayırıq. Hər yerdə olan texno-

logiyanın mövcudluğu səbəbindən hazırda tədris me-

todikası da müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmışdır. 

“Elektron təhsil” və ya “təhsildə texnologiya” ifadə-

si hər təhsil mühitində sensasiya yaratdı. Texnologi-

yaların təhsilə yeridilməsi, bugünkü tələbələrin tə-

ləblərinə cavab verdiyi üçün həqiqətən vacibdir.  
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ISSUES OF ORGANIZATION OF TRAINING IN EARLY AGE GROUPS 

Xülasə. Məqalə uşaqların erkən yaş dövründə inkişafı və onların təliminin təşkili məsələlərindən bəhs 

edir. Erkən yaş dövründə uşaqların təliminin təşkil olunmasının xüsusiyyətləri, prinsip və metodları mü-

əlliflər tərəfindən tədqiqata cəlb olunmuşdur. Mühüm bir tədqiqatın nəticəsi kimi özünü göstərən məqalə 

məktəbəqədər təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən əməkdaşlar üçün çox faydalıdır. Xüsusilə erkən yaş 

dövründə uşaq inkişafı, sensor qabiliyyətlər, motorikanın inkişafı xüsusilə araşdırılmış, uşaqların təlimi üçün 

vacib olan nüanslar qeyd edilmişdir. Təlim zamanı tətbiq olunan metodlar, oyunlar, inkişafetdirici tapşırıq-

ların əhəmiyyəti məqalədə diqqətə çatdırılmışdır. 

Açar sözlər: məktəbəqədər təhsil, körpəlik yaş dövrü, təhsil, inkişaf, didaktik məşğələlər 

Резюме. Статья рассматривает развитие детей в раннем возрасте и организацию их обучения. 

Особенности, принципы и методы организации обучения детей в раннем возрасте привлечены авто-

рами к исследованию. Статья, являющаяся результатом важного исследования, очень полезна для 

сотрудников, работающих в дошкольном образовании. Особенно в раннем возрасте изучались детс-

кое развитие, сенсорные способности, двигательное развитие, отмечались нюансы, важные для обу-

чения детей. В статье подчеркнута важность применяемых в обучении методов, игр и развивающих 

задач. 

Ключевые слова: дошкольное образование, младенчество, воспитание, развитие, 

дидактические занятия. 

Summary. The article describes the development of children at an early age and the organization of 

their education. The characteristics, principles and methods of organizing early childhood education are 

involved in the study by the authors. This article, which is the result of important research, is very useful for 

employees who working in early childhood education. Especially at an early age, children's development, 

sensory abilities, motor development have been studied, nuances important for the learning of children have 

been noted. The article emphasizes the importance of the methods, games and developmental tasks used in 

the training. 

Key words: preschool education, infancy, upbringing, development, didactic lessons. 

Erkən uşaqlıq dövrü inkişafı (EUDİ) ana-

dan olandan məktəbə gedənə qədər nitq, dil, 

böyük və kiçik motorika, sosial və emosional 

inkişaf sahələrində vərdiş və bacarıqların əldə 

olunmasından ibarət fasiləsiz prosesdir. Bu ba-

carıqların hamısı bizim düşünməyimizə, prob-
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lemləri həll etməyimizə, ünsiyyət qurmağımıza, 

emosiyalarımızı ifadə etməyimizə və əlaqələr 

qurmağımıza kömək edir. 

Erkən uşaqlıq dövrü inkişafının məqsədi 

bütün azyaşlı uşaqların öz inkişaf potensialları-

na nail olmasıdır. Buna iki faktor vasitəsilə 

imkan yaradılır: 

• Anadan olandan məktəbə gedənədək

bütün azyaşlı uşaqların onların inkişaf ehtiyacla-

rını qarşılayan yüksək keyfiyyətli əsas sağlam-

lıq, qidalanma, müdafiə və erkən təlim xidmət-

lərinə bərabər çıxış imkanına malik olması;  

• Valideynlərə və uşaqlara qayğı göstərən

digər şəxslərə dəstəyin göstərilməsi və onların 

öz kiçik uşaqlarını məsuliyyətli qayğı və pozitiv 

valideyn tərbiyəsi ilə təmin etməsi (11). 

Erkən uşaqlıq dövrü bir yaşdan üç yaşa 

qədər olan dövrü əhatə edir. 

Bu dövrdə əşyavi-manipulyativ fəaliyyət 

aparıcı fəaliyyət olur. Bu zaman bir növ xüsusi 

əşyavi fəaliyyətə keçid baş verir. Eyni zamanda 

uşağın böyüklərlə verbal ünsiyyət forması inki-

şaf edir. Aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, 

bu dövrdə uşaqlar nitqdən təfəkkür aləti kimi 

deyil, insanlarla birgə fəaliyyət zamanı əmək-

daşlığı təmin etmək üçün əlaqə vasitəsi kimi is-

tifadə edirlər.  

Erkən yaş dövrü - insana xas olan bütün 

psixofizioloji proseslərin çevik formalaşması 

dövrüdür. Vaxtında başlanmış və erkən yaşlı 

uşaqların düzgün həyata keçirilən tərbiyəsi onla-

rın hərtərəfli inkişafı vacib şərtdir. Həyatının ilk 

iki il üçün uşaqların fiziki və əsəbi-psixi inkişa-

fının sürətli tempi xarakterikdir. Bu dövrdə uşa-

ğın boyu və (xüsusilə ilk ilində) çəkisi sürətlə 

artır, orqanizmin bütün funksiyaları sürətlə in-

kişaf edir. Bir yaşın sonuna uşaq müstəqil yeri-

məyi öyrənir. 

Erkən yaş dövründə uşaqlarda təməli qo-

yulmuş bacarıqlarda sonradan müsbət irəliləyiş-

lər özünü göstərir. İnkişafın proqressiv forması-

nın əldə edilməsi üçün uşaqların təlimə başladı-

ğı ilk anlardan düzgün istiqamət seçmək vacib-

dir. Təhsilə marağın, öyrənmə həvəsinin məhz 

uşaqların erkən yaş dövrlərində təməli qoyulur, 

böyük məktəbəqədər yaş dövründə əsas cizgilər 

formalaşdırılır və ümumi təhsil pilləsində lazım 

olan inkişaf tendensiyası əldə edilir (12). 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində apa-

rılan işlər elə həyata keçirilməlidir ki, uşaqların 

təlim və inkişafını stimullaşdırsın və ya onlar tə-

limə etirazını bildirsin. Təlim mühiti açıq, 

məzmun baxımından zəngin və cazibədar olma-

lıdır. Məktəbəqədər təhsil, yaradıcılıq və təlim 

zövqünü təşviq etməli, həmçinin diqqət mərkə-

zində olmağı və uşağın öyrənmə, yeni təcrübə, 

bilik və bacarıqlar alması ilə maraqlanmasını 

gücləndirməlidir. Məktəbəqədər təhsil müəssi-

səsi uşaqların özləri və ətraf aləm haqqında an-

layışlarını inkişaf etdirmələrinə kömək etməli-

dir. Tədqiqetmə, maraq və öyrənmə arzusu 

məktəbəqədər fəaliyyətin əsaslarını təşkil etmə-

lidir. Bunlar uşağın təcrübələri, maraq, ehtiyac 

və fikirlərinə əsaslanmalıdır.  

Erkən yaş dövrünü mütəxəssislər uşaq 

inkişafında çox məhsuldar dövr kimi qiymətlən-

dirirlər. Bu yaş dövründə uşaqlarda intellektual 

və yaradıcı bacarıqlar formalaşmağa başlayır. 

Elmi araşdırmalar göstərir ki, bu dövrdə uşağın 

inkişafı illərə, aylara görə deyil, həftələr və hətta 

günlərə görə nəzərə alınır. Həyatın ilk 3 ilində 

şəxsiyyətin emosional və intellektual sferasının 

inkişafının böyük bir qisminin təməli qoyulur. 

Psixoloqlara görə, yaradıcı inkişafın ən yüksək 

potensialı 2 yaşdan 3 yaşadəkdir.  

Erkən yaş dövründə uşaq inkişafı hiss 

edilə biləcək qədər əhəmiyyətli bir yol keçir. 

Uşaq ilkin olaraq ətraf aləmi qavramağa başla-

yır, ətrafdakı əşyaların adlarını öyrənir, onların 

əhəmiyyətini anlayır, ünsiyyət qurmağı, danış-

mağı və istəyini ifadə etməyi öyrənir. Məhz hə-

yatının ilk illərində uşağın insanlara, özünə, ət-

rafa münasibətinin bünövrəsi qoyulur.  

Bu dövrdə nitqin inkişafı ilə bağlı olaraq 

əyani-əməli təfəkkür inkişaf etməyə başlayır. 

Nitqin inkişafı və verbal ünsiyyət yaransa da, 

uşaqların təfəkkürləri müəyyən hərəkətlərlə 

daha çox bağlı olub, bu hərəkətlərdə təzahür 

edir. Bu dövrdə uşaqların fikri fəaliyyəti əsasən 

konkret cisim və hadisələrlə bağlı olur. Körpəlik 

yaş dövründə böyüklərlə ünsiyyət mühüm rol 

oynayır. Ünsiyyət daxilində uşaq özünü və is-

təklərini, emosiyalarını ifadə etməyi öyrənir. 

Söz siqnalları uşağın diqqətinin müəyyən ob-

yektə yönəlməsinə, qeyri-ixtiyari diqqətin da-

vamlılığına və dəqiqliyinə əsaslı təsir göstərir. 

Erkən uşaqlıq yaşı dövründə uşaqlarda hə-

rəki vərdişlər, xüsusilə əlin və ayağın mürəkkəb, 

tənzimlənmiş hərəkətləri sürətlə formalaşır. Bu 

cür hərəkətlər sonralar uşağın idrak və əqli qabi-
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liyyətlərinin yaranmasında olduqca mühüm rol 

oynayır. Bir il ərzində uşaq oturmağı, iməklə-

məyi, ayaq üstə durmağı və nəhayət böyüklərin 

köməyi ilə yeriməyi öyrənir. Bütün bunların sa-

yəsində uşağın ətraf aləm haqqında müvafiq 

məlumatlar əldə etməsi asanlaşır. Nəticədə kör-

pədə xarici aləm haqqında təsəvvürlər formalaş-

mağa başlayır. Körpəlik dövründə uşaqda tem-

peratur, lamisə, görmə, iybilmə və dadbilmə 

duyğuları kompleks şəkildə inkişaf etməyə baş-

layır. Bu, körpədə qavrayışın inkişafına imkan 

verir. Yeni doğulmuş uşaq gözü ilə obyektləri 

izləyə bilsə də hələ iki-dörd aya qədər onun gör-

məsi nisbətən zəif olur. İkinci aydan başlayaraq 

uşaqda sadə rəngləri fərqləndirmək qabiliyyəti 

özünü göstərməyə başlayır. İki-üç aylıq körpə 

anasının gülümsəməsinə özünün gülümsəməsi 

və hərəkətlərinin ümumi fəallaşması ilə reaksiya 

verir. Bu canlanma kompleksi adlanır. Psixoloq-

lar belə bir qənaətə gəlmişlər ki, yaşlıların uşaq-

la intensiv emosional ünsiyyəti uşağın psixi in-

kişafına müsbət təsir etdiyi halda, laqeyd, ürək-

dən gəlməyən ünsiyyət isə canlanma kompleksi-

nin inkişafına mane olur və ümumi psixi inkişafı 

ləngidə bilir (12). 

Erkən məktəbəqədər dövr inkişaf və təlim 

üçün böyük imkanlar vaxtıdır. Bu zaman uşaq-

lar səmimi münasibətlər, müzakirələr, tədqiqat 

və oyunlar vasitəsilə öyrənirlər. Onlar dili, on-

dan necə və nə vaxt istifadə etməyi öyrənirlər; 

kiçik uşaqlar başqaları və ətraf mühit ilə qarşı-

lıqlı fəaliyyətdə öyrənirlər. Onlar da böyük 

uşaqlar kimi özləri barədə qərarlar qəbul etmək, 

onlar haqqında yaradıcı və təşəbbüskar olmağı 

öyrənirlər. 

Həyatının ilkin illərində uşağın inkişafı ilə 

əlaqədar onun idrak fəallığı idraki fəaliyyətə get-

dikcə daha çox yaxınlaşır. Məktəbəqədər dövrdə 

uşaqlarda dünyanın bütün sonrakı həyatı boyunca 

təkmilləşdiriləcək ilkin elementar obrazı yaranır. 

Məktəbəqədər yaşlı uşağın böyüklərin təsiri ilə 

şərtləndirilmiş inkişaf və özünü inkişaf etdirmə 

prosesi çox sıx qarşılıqlı əlaqəlidir. 

Erkən yaşlı uşağın həyatında hissi (sensor) 

təcrübənin əhəmiyyəti böyükdür. Sensor inkişaf 

uşaqlarda duyğu proseslərinin, ətraf aləmin əşya 

və hadisələri haqqında təsəvvürlərin inkişafıdır. 

Uşaq dünyaya hazır hiss orqanları ilə göz açır. 

Onun gözü, qulağı, dərisi həssasdır. Bu ətraf 

aləmin dərk edilməsi üçün zəmin yaradır. Erkən 

yaşlı uşaqların sensor inkişafı-onun qavraması-

nın inkişafı və əşyaların xarici xüsusiyyətləri: 

onların forma, rəng, həcm, məkanda yerləşməsi, 

eyni zamanda qoxu, dad və s. barədə təsəvvürlə-

rin formalaşdırılmasıdır. Sensor inkişafın tam 

aparılması üçün sensor tərbiyə işi məqsədyönlü 

təşkil olunmalıdır. 

Körpəlik dövründə uşaqlarla təlimim təş-

kili məsələlərinə onların yaş və fiziki xüsusiy-

yətlərini nəzərə alaraq, xüsusi diqqət yetirmək 

lazımdır. Əvvəlcə həyatın ikinci ilində yaşayan 

uşaqlar üçün təşkil edilən oyun və fəaliyyətlərin 

didaktik müddəalarına nəzər yetirək. Didaktik 

oyun və məşğələlər planauyğun planlaşdırılaraq, 

həyata keçirilirsə, o zaman müsbət nəticələr 

verir.  

Körpəlik yaş qruplarında uşaqlarla oyun-

məşğələlərin təşkilinin əsas prinsipləri aşağıda-

kılardır: 

1. Uşaqların yetkin həyata hazırlamaq 

üçün ən yaxşı yol onlara ehtiyacı olanların veril-

məsi; 

2. Uşaqların idraki, fiziki, psixi və mənəvi 

cəhətdən sağlamlığının təmin edilməsi; 

3. Oyun-məşğələlərin inteqrativ şəkildə 

öyrədilməsi; 

4. Uşaqlara məsuliyyətli, səhvlərini sər-

bəst şəkildə anlamağa, qərarlar verməyə və se-

çimlər etməyə imkan yaradılması; 

5. Uşaqların inkişafının izlənilməsi və qiy-

mətləndirilməsi; 

6. Uşaqların öyrənməsi üçün materiallar 

və bacarıqların yaşamüvafiq olması; 

7. Uşaqlar nə edə bilməsi (və ya edə bil-

mədikləri şeylər) uşağın təhsilinin başlanğıc 

nöqtəsi olması; 

8. Əməkdaşlığın (həm böyüklər, həm də 

uşaqlarla) böyük əhəmiyyətə malik olması; 

10. Keyfiyyətli təhsil üç şeydən (uşaq, 

məzmun və uşağın inkişaf etdiyi və öyrəndiyi 

inkişafetdirici mühitin zəruriliyi) ibarət olması. 

Körpəlik dövründə uşaqların hər bir dav-

ranışını, irəliləmə və geriləməsini diqqət mərkə-

zində saxlamaq vacibdir. Bunun üçün müəllim-

tərbiyəçi özü üçün xüsusi müşahidə cədvəlləri 

və qrupda olan hər bir uşağa uyğun qrafa tərtib 

edə bilər. Burada hər bir uşağın inkişaf istiqa-

məti özünəməxsus şəkildə qeyd olunmalı və in-

kişaf izlənilməlidir. Bu yaşda nəzərdən qaçan 
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problem, nöqsan və qüsurlar uşağın sonrakı yaş 

mərhələlərində ciddi narahatlıqlara yol aça bilər. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fəaliyyətinin 

böyük bir hissəsini onların sevimli məşğuliyyəti 

olan oyun təşkil edir. Oyun uşağın mənasız 

məşğuliyyət növü olmayıb hər elementi ilə onla-

rı öyrədən və inkişaf etdirən bir fəaliyyət növü-

dür. Əslində oyun məktəbəqədər yaşlı uşaqların 

aparıcı fəaliyyətidir. Bu o deməkdir ki, bu yaş 

dövründə uşaqların inkişafı üçün məhz oyun va-

cibdir. Oyunun uşaqlara inkişafetdirici təsiri bö-

yüklərin iştirakı olmadan mümkün deyil. Vali-

deynlər uşaqların oyunlarına qatılmaqla həm on-

ların sevimli oyun yoldaşları, həm də bilavasitə 

müəllimləri rolunda çıxış edirlər. Uşaq nə qədər 

kiçik olursa, valideyndən oyun prosesinə qoşul-

mağı daha çox tələb edir. Valideynlərin oyun 

prosesi zamanı diqqətli olmaları, öyrədici və ya-

radıcı məqamları yaxşı istifadə etmələri vacib-

dir. Uşaqlar üçün əyləncə xarakteri daşıyan 

oyun, böyüklər üçün öyrətmə vasitəsi kimi çıxış 

edir. 

Uşaqlar gündəlik həyatdan ətrafdakı in-

sanları təqlid etməklə səhnəciklər yaradır. Bun-

lardan bəhs edən oyun içində öz oyunlarına 

daxil etmək qabiliyyətini inkişaf etdirdiyi üçün 

bacarıqları inkişaf edir. Onlar böyüdükcə təsəv-

vür etmək qabiliyyəti oyunların təbiətinə təsir 

göstərir. Onların oyunları getdikcə daha mürək-

kəb olur və yaradılmış hekayələr daha çox sim-

vol və epizodları əhatə edir. Yaradıcı oyunu in-

kişaf etdirir, çünki onlar müşahidə etdiklərini öz 

oyunlarına daxil edə bilirlər. Fantaziya oyunu 

uşaqların yaradıcılığı və təxəyyülünə kömək 

edir, onları həvəsləndirir. 

Fikrimizcə, erkən yaş dövrü və eləcə də 

ümumilikdə məktəbəqədər yaş dövründə uşaq-

larda əsas diqqəti onların öz sevdikləri və məc-

buriyyət olmadan həyata keçirdikləri fəaliyyət 

növünə yönəltmək lazımdır. Uşaq nə qədər sev-

diyi fəaliyyət növü ilə məşğul olarsa, bir o qədər 

azad və məsuliyyətli böyüyər. Uşaqları bu cür 

böyüməsinə evdə valideynlər, məktəbəqədər 

təhsil müəssisəsində isə tərbiyəçi-müəllimlər 

məsuldurlar. Uşağı bezdirmədən əməyi sevdir-

mək, təlimi sevdirmək, eləcə də onlarda tərbiyə-

nin müxtəlif elementlərini formalaşdırmaq gü-

nümüzün vacib tələbidir. 

Uşaqların inkişafı və təlimi məqsədilə 

təşkil edilmiş pedaqoji prosesdə təlim metodları 

və bu metodlardan istifadənin xüsusiyyətləri 

oyun xarakterinə malik olduğundan, oyun texni-

kalarını istifadə etməklə, didaktik oyun-dramati-

zasiya şəklində aparılır. Pedaqoq tərəfindən fəal 

şəkildə təşkil olunan təlim prosesi izahat, mü-

şahidə, birgə fəaliyyət metodu, uşaqlara verilən 

suallar səmərəli bir metoddur. Beləliklə, didak-

tik prinsiplərə əsaslanmaq və tərbiyəçi-müəllim 

tərəfindən təlim metodlarının düzgün seçilməsi 

hər bir uşağın hərtərəfli inkişafını təmin edir, 

həm də uşaqların ilkin bilik və bacarıqlara yiyə-

lənmələrini təmin edir. 
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər yaş 

dövrü uşağın ilkin inkişafının ilk pilləsi olduğundan 

bu sahəyə həsr edilmiş bütün tədqiqat və elmi araş-

dırmalar xüsusi aktuallıq kəsb edir. Məktəbəqədər 

yaş dövründə, xüsusilə də erkən yaş dövründə uşaq-

ların inkişafının və təlim əməyinin düzgün əsaslarda 

qurulması, uşağın gələcək həyatının yönəlişliyinin 

təmin olunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Problemin yeniliyi. Məktəbəqədər təhsil mü-

əssisələrində erkən məktəbəqədər yaşlı uşaqların 

təlim sistemində yeni oyun və məşğələlər vasitəsilə 

təlimin daha optimal təşkil edilməsidir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə 

praktik cəhətdən məktəbəqədər təhsil sahəsində 

məşğul olan bütün mütəxəssislər, eləcə də valideyn-

lər üçün əhəmiyyətlidir. Məqalədə uşaqların inkişafı 

və onların təlim və oyun fəaliyyəti ilə əlaqədar veril-

miş göstərişləri izləyərək, müasir dövrdə təhsil siste-

minin qayəsini təşkil edən şəxsiyyətyönlülük prinsi-

pinin tələblərinə əməl etmək olar. Məqalədən uşaq-

ların tərbiyə və təlimi ilə məşğul olan hər kəs və va-

lideynlər faydalana bilərlər. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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EDUCATIONAL MODEL STEAM AS A ĠNDĠCATOR DEVELOPMENT 

OF MODERN PRESCHOOL EDUCATION 

Xülasə. Məqalədə STEM təhsil modelinin tətbiqinin məktəbəqədər təhsilin inkişafındakı rolundan, 

məktəbəqədər yaşlı uşaqların yiyələndikləri elmi və texnoloji biliklərin sərbəst şəkildə bacarıqlarında nüma-

yiş etdirmələri imkanlarından danışılır. Bununla bağlı STEM təhsil modelinə uyğun olaraq Məktəbəqədər 

təhsilin kurikulumunun inkişaf sahələrinin müxtəlif fəaliyyət növlərində texnologiya, tikinti və s. konstruktiv 

işlər, elementar riyazi biliklərin inteqrasiya yolu ilə uşaqların bacarıqlarına çevrilərək, inkişaf etdirilməsi yol-

ları geniş xarakterizə olunur.  

Açar sözlər: məktəbəqədər təhsil, STEM, uşaq, fəaliyyət, məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, inkişaf, bilik, 

bacarıq, texnologiya.  

Резюме. В статье рассматривается роль применения модели STEАM -образования в развитии 

дошкольного образования, способность дошкольников свободно демонстрировать научно-техниче-

ские знания, полученные в их умениях. В связи с этим, в соответствии с образовательной моделью 

STEАM, широко охарактеризовано развитие детской технологии, строительства и другой конс-трук-

тивной работы, элементарных математических навыков через интеграцию направлений развития 

учебной программы дошкольного образования в различные виды деятельности.  

Ключевые слова: дошкольное образование, STEАM, ребенок, деятельность, дошкольное 

образовательное учреждение, развитие, знания, навыки, технология. 

Summary. The article discusses the role of the application of the STEM education model in the 

development of preschool education, the opportunities for preschool children to freely demonstrate their 

scientific and technological knowledge in their skills. In this regard, in accordance with the STEM education 

model, through the integration of the development areas of the preschool education curriculum in different 

types of activities, children's technology, construction, etc. Constructive work is widely characterized by the 

formation and development of elementary mathematical skills. 

Key words: preschool education, STEM, child, activities, preschool education enterprise, 

development, knowledge, skills, technology. 

Modern təhsil sisteminin inkişaf tenden-

siyası məktəbəqədər təhsilə zamanın dəyişən tə-

ləblərinə uyğun tələbyönümlük prinsipi əsasın-

da, innovativ yönümdə yanaşılmanı aktuallaşdı-

rır. Bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, son 

illər respublikamızda təhsilin digər pillələrində 

olduğu kimi, məktəbəqədər təhsil pilləsində də 

keyfiyyətin yüksəldilməsi istiqamətində aparılan 

davamlı islahatlar, əhəmiyyətli dəyişikliklər in-

novativ yanaşmaların təzahürü kimi təhsilin 
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məzmununu yeniləşdirməklə, cəmiyyətin dəyi-

şən ehtiyac və tələblərinə xidmət edir. Məktəbə-

qədər təhsilin məzmununun ümumbəşəri möv-

qedən yeniləşdirilməsi və dünya təhsil sisteminə 

inteqrasiya olunması bu sahədə yeni texnologi-

yalardan, təhsil modellərindən istifadəni zəruri 

məsələlərdən biri kimi qarşıya qoyur ki, bütün 

bunlar da özünü Məktəbəqədər təhsilin kuriku-

lumunda geniş formada əks etdirir. Məktəbəqə-

dər təhsildə yeni təlim texnologiyalarından isti-

fadə məktəbəqədər yaşlı uşaqların gələcək həya-

ta hazırlanmasında, uşaq şəxsiyyətinin formalaş-

masında, hərtərəfli inkişafında, uşaqların sərbəst 

fəaliyyətində, intellektual potensialının üzə çı-

xarılmasında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

Texnologiyaların sistemli tətbiqi ilə uşaqların 

müstəqil fəaliyyət, fikirlərini sərbəst ifadə 

etmək, tədqiqatçılıq, koqnitiv, kommunikativ və 

s. kimi bacarıqlara yiyələnmələrində STEM təh-

sil modelinin xüsusi yeri vardır. İngilis dilində 

“Science”, “Technology”, “Engeenering” və 

“Math” sözlərinin baş hərflərinin birləşməsi 

olan STEM “Elm”, “Texnologiya”, “Mühəndis-

lik” və “Riyaziyyat” sözlərindən yaranmış və 

sadalanan elm sahələrinin inteqrativ tətbiqini 

reallaşdıran innovativ təhsil modelidir. Bu təhsil 

modelinə uyğun olaraq Məktəbəqədər təhsilin 

kurikulumunun inkişaf sahələrinin inteqrasiya 

yolu ilə məzmun standartlarının reallaşması 

məktəbəqədər yaşlı uşaqların (3-6 yaş) müxtəlif 

fəaliyyətlər zamanı biliklərini elmi, texnoloji, 

konstruksiya, məntiqi və elementar riyazi baca-

rıqlarında müstəqil nümayiş etdirmələrinə geniş 

imkanlar yaradır. Bu zaman uşaqların obyektiv 

aləmdə mövcud olan cism və hadisələri daha ya-

xından görüb, dərk etməsi, texnologiya, mühən-

dislik (tikinti-quraşdırma) sahəsində yiyələndik-

ləri bilik və bacarıqlarının səviyyəsi daha aydın 

görünür.  

Bu gün respublikamızda məktəbəqədər 

təhsil sahəsində gedən uğurlu irəliləyişin tez-tez 

dəyişən sosial mühitdə uşaq şəxsiyyətinin, intel-

lektinin, özünüinkişaf və özünütənzimləmə me-

xanizmlərinin formalaşmasına təkan verməsi 

STEM modelinin tətbiqi zəruriliyini aşağıdakı 

faktorlarla izah edir: 

– STEM modeli Məktəbəqədər təhsilin 

kurikulumunun Tələbyönümlülük prinsipinə 

əsasən təlim prosesini əhəmiyyətli dərəcədə 

fəallaşdırır və uşaqların yaradıcı fəaliyyəti üçün 

geniş şərait yaradır; 

– STEM uşaqların müstəqil fəaliyyətinin 

təşkilinə xidmət etməklə sərbəst araşdırma apar-

malarına, problemlərin həlli yollarını bir neçə 

cəhddən sonra tapmalarına şərait yaradaraq, on-

larda özünəinam və təşəbbüskarlıq formalaşdırır; 

– Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun 

Nəticəyönümlülük prinsipinə əsasən tədqiqatçı 

qismində çıxış edən uşaqların təcrübi potensial-

larının artması onların biliklərinin bacarıqların-

da kompetensiyaya çevrilməsinə şərait yaradır;  

– STEM inkişafetdirici mühit yaradaraq, 

uşaqların birgə fəaliyyətini təmin edir; 

– pozitiv atmosferdə təlim motivini artıra-

raq, uşaqlara stimul verir və s.  

Məktəbəqədər təhsil kurikulumunun təli-

min innovativ texnologiyalarla təşkilində diqqə-

tin konkret biliklərə deyil, biliklərin bacarıqlara 

çevrilməsinə yönəltməsi uşaqları müstəqil, yara-

dıcı şəxsiyyət kimi inkişaf etdirməklə, onlarda 

ünsiyyət və özünüdərketmə, mühakimə yürüt-

mə, nəticəyə gəlmə, məntiqi təhlil, təsnifat 

aparma və s. kimi keyfiyyətlər formalaşdırır. Bu 

baxımdan STEM modelinin tətbiqi də uşaqların 

tədqiqat fəaliyyətlərini formalaşdıraraq, onlarda 

öyrənməyə maraq və məhəbbət hissi, stimullaş-

ma yaratmaqla məktəbəqədər təhsildə differen-

siallaşma və fərdiləşmənin, demokratikləşmənin 

təmin olunmasına şərait yaradır. 

Araşdırmalar göstərir ki, uşaqların elmi, 

texnoloji, mühəndislik (konstruktiv bacarıq) və 

riyazi bacarıqlarının inteqrativ şəkildə formalaş-

masını təmin edən STEM təhsil modelinin tətbi-

qi məşğələ və məşğələdənkənar fəaliyyət zama-

nı aşağıdakı göstəricilərlə səciyyələnir :  

– uşağın müstəqil düşünüb qərar verərək 

yaradıcı fəaliyyətə cəlbi; 

– fərdi, yaxud yoldaşları ilə birgə səmərəli 

qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsi;  

– təlim, oyun və s. fəaliyyət növlərinin ic-

rası zamanı quraşdırma işləri ilə mühəndislik, 

əşyaların ölçü və sayının, forma və kütləsinin 

müəyyənləşdirilməsi ilə sadə riyazi, məntiqi ba-

carıqların formalaşdırılması;  

– sosial bərabərliyin və psixoloji şəraitin 

yaradılması; 

– uşağın yaradıcı təfəkkürünün və praktik 

fəallığının inkişafı; 
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– əldə edilmiş biliklərin müstəqil formada 

təcrübəyə tətbiqi;  

– təlim zamanı müasir resurslardan və 

İKT-dən istifadə;  

– özünü və yoldaşlarını qiymətləndirmə; 

– obyektiv aləmdə mövcud olan cisim və 

hadisələr haqqında, onlar arasındakı səbəb və 

nəticə əlaqələrinin mənimsəmə və s. 

Göründüyü kimi, STEM-in tətbiqinin va-

cibliyi ondan irəli gəlir ki, bu təhsil modeli elmi 

və texnoloji baxımdan uşaqların gündəlik həyat-

da bütün fəaliyyət sahələrini əhatə edir. Belə ki, 

səma cisimləri, təbiət hadisələri, torpaq, su, işıq, 

bitkilər, heyvanlar və s. haqqında biliklər uşaq-

larda elmi bacarıqların; mövcud texnoloji kom-

ponentlər: telefon, kompüter, televizor və s. 

haqqında informasiya texnoloji bacarıqların; 

körpü, ev, bina, qaraj, yol tikintisi və s. haqqın-

da biliklər isə uşaqlarda elementar mühəndislik 

bacarıqlarının formalaşdırılmasına təkan verir 

ki, bunu da uşaqlar pazl və digər konstruktiv 

materiallarla, yaxud müxtəlif təbii resurslar, tul-

lantı materialları ilə tikinti-quraşdırma, yapma 

fəaliyyətlərində sərbəst nümayiş etdirirlər. Bu 

fəaliyyətlər uşaqlarda yüksək əhval-ruhiyyə ya-

radır, çünki uşaqlar bu prosesdə yoldaşları ilə 

birgə fəaliyyət zamanı müstəqil olaraq elmi-tex-

noloji-konstruksiya-riyazi bilik və bacarıqlara 

komplekt şəkildə təcrübi yolla yiyələnirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, uşaqların bilik və baca-

rıqlara bu cür inteqrativ yolla yiyələnmələrində 

oyunun rolu daha böyükdür. Bu baxımdan 

STEM-in oyunla tətbiqi uşaqların yeni biliklərə 

asanlıqla yiyələnmələrinə, ətrafdakı əşya və ha-

disələri daim izləyərək müşahidələrinə əsasən 

öz “kəşflərini” yaradıcı məhsullarında böyük 

zövqlə nümayiş etdirmələrinə şərait yaradır. 

Uşaqlarla bu istiqamətdə işin səmərəli təşkili 

üçün valideynlərin də STEM modeli ilə tanış 

edilməsi, maarifləndirilməsi əsas şərtlərdəndir. 

Belə ki, valideynlərin tərbiyəçi-müəllimin tövsi-

yələri əsasında ailədə elmi-texnoloji, riyazi-

məntiqi və konstruktiv məzmunlu oyunlar təşkil 

etmələri uşaqların inkişafı baxımından bu istiqa-

mətdə aparılan işin səmərəli təşkilinə böyük 

dəstək verir.  
Problemin aktuallığı: Respublikamızda 

Məktəbəqədər təhsilin kurikulumuna əsasən innova-

tiv texnologiyalarla təşkil olunmuş təlimdə uşaqların 

qarşılıqlı ünsiyyət və əməkdaşlıq, yaradıcılıq, tənqidi 

düşüncə və s. bacarıqlara inteqrativ şəkildə yiyələn-

mələri STEM təhsil modelinin tətbiqini aktuallaşdı-

rır.  

Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə məktəbə-

qədər yaşlı uşaqların müxtəlif fəaliyyət növləri za-

manı texnologiya, tikinti və s. konstruktiv işlərə, ele-

mentar riyazi bilik və bacarıqlara inteqrativ yolla yi-

yələnmələrində STEM təhsil modelinin tətbiqi yolla-

rı geniş xarakterizə olunur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədən 

ali və orta-ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə-

lər və magistrlar, metodist və tərbiyəçi-müəllimlər 

bəhrələnə bilərlər.  
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Xülasə. Milli- mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi müstəqil Azərbay-

can Respublikasının mədəniyyət, təhsil siyasətinin əsas vəzifələrindən biridir. Bu mənada yetişən gənc nəsli-

miz yeni tarixi şəraitə, müasir tələblərə uyğun olaraq, xalqımızın mədəni-tarixi irisni, mənəvi mədəniyyətini, 

qəhrəmanlarını, böyük şəxsiyyətlərini, tarixi abidələrini, adət və ənənələrini, dilimizı, dinimizi, mədəni 

sərvətlərimizi, ədəbiyyatımızı dərindən öyrənməlidir. 

Açar sözlər: Azərbaycan dili, mənəvi dəyərlər, vətənpərvərlik 

Резюме. Сохранение и развитие наших национальных и духовных ценностей - одна из главных 

задач культурной и образовательной политики независимой Азербайджанской Республики. В этом 

смысле наше молодое поколение должно изучать культурно-исторические наследие народа, духов-

ную культуру, героев, великих личностей народа, также исторические памятники, обычаи и тради-

ции, язык, религию, культурное наследие и литературу нашего народа в соответствии с новыми исто-

рическими условиями и современностью требования. 

Ключевые слова: азербайджанский язык, духовные ценности, патриотизм. 

Summary. The preservation and development of our national and spiritual values is one of the main 

tasks of the cultural and educational policy of the independent Republic of Azerbaijan. In this sense, our 

young generation should study the cultural and historical heritage of the people, spiritual culture, heroes, 

great personalities of the people, as well as historical monuments, customs and traditions, language, religion, 

cultural heritage and literature of our people in accordance with the new historical conditions and modernity 

of the requirements . 

 Key words: Azerbaijani language, spiritual values, patriotism. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyev Azərbaycan Gənclərinin Birinci 

Ümumrespublika Forumundakı nitqində demiş-

dir: “Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalı-

dır, bizim milli- mənəvi dəyərlərimizin əsasında 

tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizi 

yaxşı bilməlidir, keçmişi yaxşı bilməlidir, dilimi-

zi yaxşı bilməlidir, milli dəyərlərimizi yaxşı bil-

məlidir. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi 

yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən gənc 

vətənpərvər ola bilməz” (1). Ulu öndərimizin 

müdrik fikirlərindən irəli gələrək, yetişməkdə 

olan gənc nəslin milli-mənəvi ruhda, mənəvi 
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mədəniyyət əsasında tərbiyəsi bu gün təhsilimiz 

qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir.  

 Milli-mənəvi dəyərlərimizdən biri dilimiz 

– Azərbaycan dili və deyə bilərik ki, milli mənə-

vi dəyərlərimizn ən başlıcası və ən birincisi

hesab olunur. Azərbaycan dili bizim ana dili-

mizdir. Ana dilimizin inkişafında misilsiz rol

oynayan, bu dilin dünya miqyasına çıxması

üçün əlindən gələni edən Azərbaycan xalqının

ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir: “Ana

dilimiz bizim sərvətimizdir. Hər bir xalqın milli-

liyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdi-

rən onun dilidir. Dil böyük bir aləmdir. Hər bir

xalq öz dili ilə yaranır, ancaq xalqın dilini ya-

şatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti

səviyyəsinə çatdırmaq xalqın qabaqcıl adamla-

rının, elm, bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticə-

sində mümkün olur... Azərbaycan dili çox mü-

kəmməl dildir, çox zəngin dildir, çox inkişaf

etmiş dildir, böyük söz ehtiyatına malik

dildir”(2,24)”. Ulu öndər xalqın dilini onun mə-

nəvi sərvəti, mərdliyi, mübarizliyi, əyilməzliyi

ilə bağlayır və deyirdi:

 “İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə 

sahib olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gə-

ləcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu ba-

balardan miras qalan bu ən qiymətli milli sər-

vəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi 

qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir.. Hər 

bir gənc öz ana dilini Azərbaycan dilini, ən in-

cəliklərinə qədər bilməli və bu dildən istifadə 

etməlidir” (3, 30). 
 Bütün sahələrdə olduğu kimi, ana dilimi-

zin inkişafında, onun dövlət dili olaraq yüksək 

pilləyə qaldırılmasında ulu öndər Heydər 

Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur. Heydər 

Əliyev ana dili ilə bağlı dövlət siyasətinin təmə-

lini ölkəmizin müstəqilliyinin elə ilk günlərin-

dən qoymuşdur. 

 Dil xalqın tarixini özündə yaşadan bir va-

sitə olmaqla, həm də hər bir xalqı, milləti başqa-

larından fərqləndirən ən başlıca amildir. Azər-

baycan dili də özünəməxsus zənginliyi ilə başqa 

dillərdən seçilir. Xalqımız əsrlər boyu ana dili-

mizin saflığını qoruyaraq bu dildə zəngin ədəbi 

nümunələr yaratmışdır. 

 Milli Liderimiz Azərbaycan dilinin inki-

şafı ilə əlaqədar müntəzəm olaraq fərman və sə-

rəncamlar imzalamışdır. Ulu öndərimizin apar-

dığı məqsədyönlü və düşünülmüş siyasətin nəti-

cəsidir ki, 1995-ci ildə ilk milli Konstitusiyamı-

za Azərbaycan dili dövlət dili kimi daxil edil-

mişdir. 2001-ci ilin iyul ayında dahi rəhbər 

Heydər Əliyev “Dövlət dilinin tətbiqi işinin tək-

milləşdirilməsi” haqqında fərman imzalamış, 

daha sonra isə 2001-ci ildə imzaladığı fərmana 

əsasən, avqustun 1-i respublikamızda Azərbay-

can Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü kimi təsis 

olunmuşdur. Azərbaycan dilinin beynəlxalq 

aləmdə nüfuz qazanması dilimizi ən mükəmməl 

formada təqdim etməyi bacaran Heydər 

Əliyevin adı ilə bağlıdır.  

 Bu gün əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyu-

lan Ana dilinin inkişafına və qorunmasına yönə-

lik Dövlət Srategiyasını ölkə Prezidenti cənab 

İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Azərbaycan 

dili tarixi həqiqətlərimizin dünyaya çatdırılma-

sında yüksək tribunalardan səslənir, xarici müx-

birlərə, siayəsətçilərə doğma ana dilimzilə bəra-

bər bir neçə dildə müsahibələr verir, diplomatik 

söhbətlər aparır. Prezident İlham Əliyev dilimi-

zə, milli adət-ənənələrimizə, mənəvi dəyərləri-

mizin təbliğinə, qədim tarixə malik mədəniyyə-

timizin tanıdılmasına daim böyük həssaslıqla 

yanaşır. Dövlət başçımızın 2004-cü il yanvarın 

12-də imzaladığı “Azərbaycan dilində latın qra-

fikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi

haqqında” Sərəncamı (4) Azərbaycan dilinin

saflaşdırılması və inkişafı istiqamətində çox

mühüm addımdır. Ana dilimiz – Ana vətənimzi-

dir. Dilimizi qorumaq Vətənimizi qorumaq de-

məkdir. Yetişən gənc nəslin ana vətənə sevgisi

ana dilimzə olan sevgidən başalayır. Azərbay-

can Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu

barədə demişdir: “Azərbaycan gənci Azərbay-

can dəyərləri, ənənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə

almalıdır, Vətənə bağlı olmalıdır, Azərbaycan

dəyərlərini hər şeydən üstün tutmalıdır, öz tari-

xini, ədəbiyyatını, ana dilini mükəmməl bilməli-

dir, fəxr etməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşıdır.

Ona görə bu məsələyə çox böyük diqqət veril-

məlidir. Mən gənclərimizin vətənpərvərlik ru-

hunda tərbiyə olunması ilə əlaqədar gedən pro-

sesləri müsbət qiymətləndirirəm. Mən görürəm

ki, yeni, müasir nəsil yetişir. Müstəqillik dövrün-

də doğulmuş və ya formalaşmış nəsil yetişir.

Müasir, vətənpərvər və mənəvi cəhətdən sağlam

yeni nəsil ölkəmizin gələcəyini müəyyən edəcək.

Ölkəmizin müstəqilliyi, firavanlığı onlardan ası-

lı olacaq. Onlar milli maraqları bizim qədər,
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heç nəyə baxmadan müdafiə etməlidir. Heç bir 

təzyiqə, hədə-qorxuya, əsassız ittihamlara bax-

mayaraq, Vətən məhəbbəti və milli dəyərlər 

onlar üçün hər şeydən üstün olmalıdır...”(5). 

 Millətini, milliliyini, zamanın keşməkeş-

lərindən, sınaqlarından üzüağ çıxan qədimliyini 

və tarixini yüksək dəyərləndirən Heydər Əliyev 

ana dilimizlə bağlı bu fikirləri səsləndirib: “Mən 

fəxr edirəm ki, türk dillərinə mənsub olan Azər-

baycan dili bu qədər zəngindir, bu qədər bədii 

ifadələrlə doludur və biz həyatın bütün sahələri-

nə aid olan fikirlərimizi öz ana dilimizdə ifadə 

edə bilərik”(6,38). Ulu öndərin bu fikirləri dili-

mizə verilən yüksək qiymətin təzahürüdür. 

 Bu gün milli sərvətimiz, varlığımızın və 

bütövlüyümüzün təcəssümü, təsdiqi olan ana di-

limizi qorumaq, bütün gözəllikləri və incəlikləri 

ilə bu günün şagirdlərinə tədris edib, gələcək 

nəsillərin təməlini möhkəm qoymaq fədakar 

müəllimlərimizin əməyindən çox asılıdır. Şa-

girdlərimizin gözəl ünsiyyət mədəniyyətinə 

malik olmçası, bu sahədə imkanları genişləndir-

mək, onlarda nitq fəaliyyətinin növləri ilə yana-

şı, düşünmə, öyrənmə və danışma bacarıqlarını 

formalaşdırmaq bütün təhsil işçilərinin öhdəsinə 

düşən ən vacib məsələlərdir. Bu gün dilin incə-

likləri, zənginliyi, məna gözəlliyi müasir tədris 

proqramları vasitəsilə şagirdlərə ötürülür 

Bu baxımdan milli sərvətimiz olan ana di-

limizin saflığını daim qorumalı, onu körpəlik-

dən uşaqlara sevdirməli, saf və təmiz öyrətməli-

yik. Uşağın təlim və tərbiyəsinin mahiyyəti, 

onun ağlının, məntiqi təfəkkürünün inkişafı, 

şəxsiyyətinin formalaşması ana dilinə necə yiyə-

lənməsindən asılıdır. 

Ən kiçik vaxtlardan başlayaraq uşaqlarda 

ana dilinə sevgi və məhəbbət tərbiyə edilməli-

dir. Onlar bilməlidirlər ki, Azərbaycan dili dün-

yada ən gözəl dillərdən biridir. “Dilə yiyələnmə 

prosesinə isə ilk növbədə ailədən başlanılır, ana-

nın dilindən başalanılır. Cəlil Məmmədquluzadə 

“Anamın kitabı” əsərində dilimzin saflığı, tə-

mizliyi uğrunda mübarizə aparan ananın çox 

qiymətli obrazını yaratmışdır ki, bundan nümu-

nə götürülməlidir”(7, 181). Uşaq məktəbə gələ-

nədək ana dilinin köməyi ilə ətraf aləm haqqın-

da müəyyən təsəvvürlər əldə edir. Bu təsəvvür-

lər isə onun lüğət ehtiyatını zənginləşdirir, də-

qiqləşdirir, əşya və hadisələr haqqında fikirlərini 

formalaşdırır. Dilin köməyi ilə o, başqalarının 

dediklərini anlayır. Məktəbdə isə həmin iş sis-

temli, mütəşəkkil davam etdirilir. 

Azərbaycan dili ümumtəhsil məktəblərin-

də tədris olunmaqla şagirdlərdə nitq mədəniyyə-

tinin formalaşmasına xidmət edir. Şagirdlər bu 

fənnin vasitəsi ilə milli mədəni sərvətimiz kimi 

ana dilini öyrənir, onun səs sisteminə, lüğət ehti-

yatına, üslubi-qrammatik xüsusiyyətlərinə ya-

xından bələd olur, elmi, bədii, publisistik və 

digər üslublarda yaradılmış ədəbiyyat nümunə-

ləri ilə tanış olmaq imkanı qazanırlar. Eyni za-

manda bu dildən istifadə edərək öyrənəcəkləri 

digər fənlərin daha yaxşı mənimsənilmə poten-

sialını genişləndirir, bu dildə fikirlərini izah 

edir, bu dildə fikirləşirlər.  

Azərbaycan dilinin tədrisi tədris fənlərinin 

əsasıdır. Azərbaycan dilinə yiyələnmək digər 

fənlərin mənimsənilməsində də mühüm rola ma-

likdir. Bu fənn müəyyən mənada inteqrativ fən 

hesab edilir. Azərbaycan dili özünün ilk mərhə-

ləsində hələ ədəbiyyat, botanika, zoologiya, 

coğrafiya, astronomiya, fizika, kimya, tarix və s. 

fənlərin xüsusi mövqe tapmadığı dövrdə onları 

da əvəz etmişdir.  

 Azərbaycan dili üzrə aparılan tədris və 

təlim işləri ilə yanaşı, şagirdlərdə milli-mənəvi 

dəyərlər əsasında tərbiyəsi mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Azərbaycan dili – ana dili – Vətən dili 

anlayışları eyni məna kəsb edir. Bu mənada ana 

dilini qorumaq vətəni qorumaqdır, ananı qoru-

maqdır. Ana dilinin köməyi ilə şagirdlərdə 

doğma vətənimizə, yurdumuzun azadlığı uğrun-

da çarpışan mübarizlərə, əmək adamlarına mə-

həbbət, xalqımızın adət və ənənələrinə, haqqa, 

ədalətə hörmət və sədaqət tərbiyə edilir. Bu fən-

nin tədrisi prosesində kollektivçilik, yoldaşlıq 

və dostluq hissləri, quruculuq işində fəal iştirak 

etmək meyli, vətənə, onun dilinə sevgi və mə-

həbbət hissləri tərbiyə olunur. Dilimizin zəngin-

ləşməsində və bu əsasda mənəvi dəyərlərin mə-

nimsənilməsində xalq ədəbiyyatının böyük rolu 

və əhəmiyyəti vardır. “Azərbaycan xalqına 

məxsus mənəvi dəyərlərin öyrənilməsində şifahi 

xalq yaradıcılığı nümunələri – nağıllar dastan-

lar, atalar sözləri, nəğmələr, nəsihətlər , bayatı-

lar, aşıqların poetik irsi, lətifələr və s. çox qiy-

mətli mənbələridr” (8, s. 14).  

Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərə və-

tənpərvərlik, humanizm, qonaqpərvərlik, ədalət-

lilik, şərəf və ləyaqət, xoş rəftar və davranış gö-
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zəlliyi, intizamlılıq, əməksevərlik, təmizlik, 

əməyə hörmət, dinimizə və onun dəyərlərinə 

hörmət etmək, mərdlik və s. kimi milli-mənəvi 

hisslər aşılanır. Məhz Azərbaycan dili dərsləri 

bu baxımdan çox böyük imkanlara malikdir.  

 Fəxrlə deyə bilərik ki, biz bir xalq olaraq 

zamanın çətin sınaqlarından keçərək dilimizi, 

milliliyimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi qoru-

yub saxlamış və bu günlərimizə qədər gətirib çı-

xarmışıq. Dərin tarixi kökləri olan öz dilimiz, öz 

mədəniyyətimiz, öz tariximiz var. Bu gün 50 

milyondan çox həmvətənimizin danışdığı bu dil 

dünyaya səs salan şairlər, ədəbiyyatçılar, alim-

lər, siyasətçilər, dahilər yetişdirib. Bu dil ilə 

ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi, kimliyimizi 

tanıtmışıq, bu dil ilə müstəqilliyimizi, suverenli-

yimizi elan etmişik. Bu dil ilə Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti, Ali Baş komandanımız 

İlham Əliyev torpaqlarımızın işğaldan azad 

olunmasını, düşmən üzərində qələbəmizi, zəfə-

rimizi qədim mədəniyyət mərkəzi olan Şuşanın 

dirçəldilməsini bəyan etmişdir.  

 Bu dil müqəddəsdir, doğmadır anamız 

kimi, Vətənimiz kimi. Dilimiz fəxrimizdir, 

bizim səs bayrağımızdır. Himnimizdir, qələbə-

mizdir, sevgimzidir, anamızdır, vətənimizdir. 

Nəsimilər, Füzulilər, Xətailər, Zərdabilər, Va-

qiflər, Vidadilər, Sabirlər, Müşfiqlərin dilidir – 

Azərbaycan dili, mənəvi sərvətimzidir.  

 Bu gün hər birimiz min illərboyu Qobus-

tandan, Gəmiqayadan, Azıx mağarasından başa-

layan, təkmilləşərək davam edən, çətin və şərəf-

li yol keçərək bugünkü səviyyəyə gəlib çatan di-

limizin saflığının qorunmasında əsl vətəndaş 

mövqeyi sərgiləməli, harada olmağımızdan asılı 

olmayaraq dilimizi qorumalı və unutmamalıyıq. 

Ölkə Prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin dedi-

yi kimi: “Bizi millət kimi qoruyub saxlayan da 

məhz dilimiz, ədəbiyyatımız, tariximiz, ənənələ-

rimizdir”. 

 Məqalənin aktuallığı. Dilimizn saflığı 

uğrunda mübarizə bütün dövrlərdə olmuş, bu 

gün isə qlballaşma dövründə daha aktual hesab 

olunur. Avropanın bütün sahələrə təsiri olduği 

kimi dilimizə də mənəvi dəyərlərimizə də təsiri 

olduğundan mövzumuz aktual hesab edilir.  

 Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir 

ki, ana dilimiz – Azərbaycan dilinin mənəvi tər-

biyədə, vətənpərvərlik tərbiyəsində rolu şərh 

edilir, təhlil edilir.  

 Məqalənin praktik əhəmiyəti ondan iba-

rətdir ki, məqalədə şərh olunan materiallar mü-

əllimlər üçün, tələbə şagirdlərin istiafdəsi üçün 

dəyərli bir mənbədir.  
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YENİ ƏSƏRLƏR, DƏRSLİK VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ 
 

“PEDAQOGĠKA: MÜNTƏXƏBAT”  

 
“Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir. Cəmiyyət 

təhsilsiz inkişaf edə bilməz” 

Heydər Əliyev 

Ümummilli lider 

 

“Biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına çevrilməliyik. Çünki insanın savadı, 

biliyi onun gələcək həyatını müəyyən edir, ölkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir və beləliklə, ölkənin 

intellektual potensialını da möhkəmləndirir” 

Ġlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Virtual texnologiyalar sivilizasiyanın son 

nailiyyətlərindən olaraq insanların gündəlik hə-

yatlarına sürətlə daxil olmaqda, hər bir sahənin 

ənənəvi səciyyəvi xüsusiyyətlərinə müdaxilə et-

məkdə, yaşam tərzimizə yön verməkdən çox, 

onun tənzimləyicisinə çevrilməkdədir. Belə bir 

vəziyyətdə xüsusilə elm, təhsil sferası gözləni-

lən və gözlənilməyən yeniliklərin gətirdiyi krea-

tiv yanaşmalarla müşayiət olunur. İndi təhsil 

sferasında alternativ elmi-pedaqoji ədəbiyyatla-

rın çoxaldığı, hər cür elektron materialların say-

sız-hesabsız variantlarının bolluğu sanki tələbə-

lər üçün sistemli mənimsənilən tədris material-

larından çox, xaos yaratdıqları bir vaxtda kö-

məkçi ciddi dərsliklərə, vəsaitlərə... ehtiyac 

vardır. 

Məlumdur ki, ölkəmizdə ali təhsil müəssi-

sələrində elmin bütün sahələri üzrə peşəkar 

alimlər tərəfindən yazılmış ciddi monoqrafiya-

lar, dərsliklər az deyildir. Amma pedaqogika 

üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəl-

lim Akif Abbasovun fəlsəfə doktorları Rəhimə-

xanım Məmmədzadə və Lalə Məmmədli ilə bir-

likdə müəllif-tərtibçi olduğu “Pedaqogika: 

Müntəxəbat” dərs vəsaitində elmi-pedaqoji 

dərsliklərin, monoqrafiyaların materiallarından, 

zamanında ciddi qarşılanmış məqalələrdən, 

müxtəlif məzmunlu kitablardan istifadə edilmiş, 

seçmələr verilmişdir. Məqsəd bundan ibarətdir 

ki, təhsilalan və təhsilverənlər elmi-pedaqojinin 

ən zəruri sahələri üzrə materiallar üçün müxtəlif 

ədəbiyyatları axtarıb tapmağa, kompüter yadda-

şında vaxt itirməyə çalışmasınlar. Ən vacib 

əsərlərdən seçmələrin toplandığı bu çox gərəkli 

dərs vəsaiti geniş pedaqoji ictimaiyyət üçün nə-

zərdə tutulmuşdu. 

Müntəxəbat Azərbaycan pedaqoqlarının 

möhtəşəm pleyadasının əksəriyyətini əhatə et-

məklə, ciddi elmi-tədqiqatlara nəzər salmaq ba-

xımından elmi-publisistik hadisə olaraq dəyər-

ləndirilə bilər. Öncə müəlliflərə nəzər salaq: təx-

minən 41 müəllifin qırx fəsildə, 157 elmi 

tədqiqat işi toplamışdır. On müəllifin 3-dən çox 

məqaləsinə yer ayrılmışdır: Akif Abbasovun; 

Əbdül və Hikmət Əlizadələrin, Əmrulla Paşa-

yevlə – Fərrux Rüstəmovun, Firəddin İbrahi-

movla – Rüfət Hüseynzadənin əsərlərindən seç-

mələrə daha çox yer verilmişdir.  

Əsərin I bölməsində yəni pedaqogikanın 

ümumi əsaslarının əhatə olunduğu 3 fəsildə pe-

daqogika elmi kimi 6 seçmə əsər, pedaqoji 

metod və tədqiqat metodları 4 seçmə əsər, şəx-

siyyətin formalaşması və inkişafı isə 4 seçmə 

əsər təmsil olunmuşdur. 

II bölmə didaktika adlanır və burada 16 

fəsildə didaktikanın ümumi əsasları üzrə – 3, 

təhsil nəzəriyyəsi üzrə – 7; təhsilin məzmununu 

əks etdirən sənədlər – 5; pedaqoji proses, onun 

quruluşu və texnologiyası – 5; təhsil standartları 

və təhsil kurikulumları – 6; təhsildə monitorinq 

və qiymətləndirmə – 3; təlimin nəzəri əsasları, 

təlimin prinsipləri və metodları, eləcə də təlim 

prosesində ənənəvi və müasir yanaşmalar və 

priyomları – 19; təhsil Y.A. Komenskinin anla-

mında – 3, təlimin təşkili formaları – 12; peda-

qoji ekspertiza, diaqnostika və taksonomiya – 6 

seçmə əsərlə təmsil olunmuşdur. 

Tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası adlanan 

III bölmədə 18 fəsildə 40 mövzu üzrə seçmələr 
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verilmişdir: Bu bölmədə həmçinin Azərbaycan 

müəllimi fəslində – 3; Sinif rəhbəri. Şagird kol-

lektivinin təşkili və tərbiyəsi üzrə – 3; şagirdlər-

də sinifdənxaric və məktəbdənkənar iş üzrə – 4; 

ailə ilk tərbiyə və təhsil ocağı kimi – 6; məktəb 

və ailənin birgə fəaliyyəti, ailəyə dəstək təşkilat-

ları və orqanları üzrə – 6 və pedaqoji fikir tarixi 

üzrə – 8 seçmə əsər yer almışdır. Nəhayət, mün-

təxəbatın sonuncu bölməsində – məktəbi idarə-

etmə və ona rəhbərlik bölməsində iki fəsildə, 

yəni məktəbşünaslığın nəzəriyyəsi və texnologi-

yası üzrə – 7, məktəbdə metodik iş, müəllimlə-

rin ixtisasının artırılması və attestasiyası fəsillə-

rində – 9 seçmə mövzu verilmişdir. 

 İndi isə müntəxəbatda toplamış bəzi ma-

terialların geniş pedaqoji ictimaiyyət üçün 

mühüm əhəmiyyətlilərindən bəzilərinə diqqət 

yetirək; 

Tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası bölmə-

sinin giriş mahiyyətli fəslində tərbiyənin ümumi 

məsələləri fəsli tanınmış pedaqoq, pedaqogika 

elmlər doktoru, professor Əliheydər Həşimovun 

aşağıdakı fikirləri ilə başlayır. “Tərbiyənin tarixi 

insan cəmiyyəti qədər qədimdir. Cəmiyyətin in-

kişafı tarixində elə bir dövr olmuşdur ki, orada 

yaşlı nəslin nümayəndələri gənc nəslin tərbiyəsi 

qayğısına qalmamış olsun, lakin müxtəlif za-

manlarda, müxtəlif inkişaf mərhələlərində tərbi-

yənin mahiyyəti xarakteri və uşaqlara aşılanma-

sı yolları eyni səviyyədə olmuşdur”. Müxtəlif 

dövrlərdə təlim-tərbiyə müəssisələri yarandıq-

dan sonra nəzəri tərbiyə ənənələrinin yaranma-

sından, o cümlədən Azərbaycanda XIX əsrədək 

mövcud olmuş ərəbdilli müsəlman təhsilindən, 

Rusiya işğalı dövrü rusdilli Çar və Sovet təhsi-

lindən, eləcə də müstəqillik dövrü ana dilli təh-

silin spesifikasından bəhs edilir. 

Təlim metodlarının yeniləşdirilməsi peda-

qogikanın ən aktual problemlərindən biridir. 

Təlim prosesinin mərkəzi komponentlərdən biri 

olmaqla təlim metodları müəllimlərlə şagirdlə-

rin birgə fəaliyyətini sıx əlaqələndirir. Bu əlaqə-

nin yüksək pedaqoji dəyəri isə təlim metodları-

nın yeniləşməsindən, təkmilləşdiriıməsindən və 

səmərəli tətbiqindən çox asılıdır. Müasir tələblə-

rə əsasən, təkcə təlimin məzmununu deyil, həm 

də onun metodlarını yeniləşdirmək tələb olunur 

ki, şagirdlərin idrak fəaliyyəti aktivləşsin, onlar-

da əməyə, istehsalat və ictimai vəzifələri yerinə 

yetirməyə yaradıcılıqla yanaşa bilmək bacarığı 

yaransın. Bu mənada Azərbaycanın keçmiş 

maarif naziri, akademik Mehdi Mehdizadənin 

müntəxəbata daxil olmuş “Təlim metodlarının 

yeniləşdirilməsi” hissəsi sovet dönəmində çox 

məşhur olmuş, “Ümumtəhsil məktəblərində tə-

lim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi yolla-

rı” əsərindəndir. Tədqiqat metodundan bəhs 

edən müəllif yazır: “Təlim metodu anlayışı. 

Təlim metodu anlayışının aydın dərk edilməsi 

çox mühüm məsələdir. Bu həm təlim üsullarının 

təsnifatını düzgün müəyyənləşdirmək, həm də 

onların didaktik vəzifələrlə əlaqədar təlim pro-

sesinə lazım olanlarını düzgün seçmək üçün zə-

ruridir” ...Təlim metodunun mahiyyətini, şagird-

lərin fəaliyyətini hesaba almadan, müəllimlə 

şagirdlərin fəaliyyətləri arasındakı qarşılıqlı əla-

qəni nəzərə almadan aydın başa düşmək çətin-

dir.... Təlim metoduna verilən tərifi bir qədər 

dəqiqləşdirmək istərdik: Təlim metodu müəllim 

və şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyəti qaydaları siste-

midir ki, müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə 

təlim prosesində didaktik vəzifələrin həllinə 

xidmət edir. Bu tərifi daha münasib hesab edirik, 

ona görə ki, burada həm hərəkət edən tərəflərin 

fəaliyyət qaydaları, həm istifadə edilən va-sitələr, 

həm tərəflərin qarşılıqlı əlaqələri, həm də onların 

fəaliyyətinin məqsədi, həm də fəaliyyətin 

cərəyan etdiyi yer (təlim prosesi) göstərilir”. 

Akad. M.M. Mehdizadə adı çəkilən əsərdə 

daha sonra yazırdı: “Təlim metodlarının təsnifa-

tını aşağıdakı qaydada verməyi münasib bilirik: 

1. Məlumatvermə metodları. 

2. Əyanilik metodları. 

3. Reproduktiv metodlar. 

4. Axtarış metodları. 

5. Nəzarət metodları və s.”. 

Müntəxəbatdakı tələbələr üçün maraqlı və 

gərəkli olan bir məsələ də təhsillə bağlı fəsildə 

professor Müseyib İlyasovun “Təhsil prosesinin 

məntiqi strukturu haqqında” elmi məqaləsidir. 

Məqalədə müasir təhsil nəzəriyyəsində əsas və 

prinsipial məsələlərdən biri olaraq biliklərin mə-

nimsənilməsi prosesinin strukturunun necəliyi 

və nələrdən asılılığı problemindən bəhs edilir. 

Müəllif mənimsəmə prosesinin nəzəriyyəsi 

kontekstində qavranma, anlama, dərketmə, 

ümumiləşdirmə və tətbiqi mərhələlərinin nəzəri 

təhlilini aparmış, yeni biliklərin verilməsi prose-

sində iki məsələni; məlumatı qavranmanın psi-
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xoloji əsası və nəzəri qavranılması xüsusi olaraq 

vermişdir. 

Müəllif sonra yazır: ”Biliklərin praktikaya 

tətbiqi zamanı isə biliklərin möhkəmləndirilmə-

si, bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqi, biliklərin 

tətbiqinə nəzarət zamanı isə şagirdlərin işlərinə 

nəzarət həyata keçirilir, onların bu prosesə yiyə-

lənməsi prosesi izlənilir. Beləliklə, araşdırmalar 

göstərir ki, müasir dövrdə təhsil prosesinin mən-

tiqi strukturu digər təsnifatlardan və formulalar-

dan fərqli olaraq məhz Blüm taksanomiyasının 

modifikasiya olunmuş yeni formasında daha nə-

zəri-praktik şəkildə öz ifadəsini tapır” (bax: s. 

128-136). 

Yeni gəlmişkən, müasir pedaqogikanın 

xüsusilə interaktiv təlimin təməllərindən olaraq 

Blüm taksonmiyası ilə bağlı məşhur psixoloq 

Əbdül Əlizadənin, daha sonralar isə oğlu pro-

fessor Hikmət Əlizadə və nəvəsi fəlsəfə doktoru 

Səbinə Əlizadə tərəfindən aparılan tədqiqatların, 

xüsusilə onun milli versiyasının əsaslandırılması 

ilə bağlı orijinal araşdırmaları müntəxəbatın 

372-ci səhifələrində öz əksini tapmışdır. “Pro-

fessor Əbdül Əlizadənin üçtərkibli tansonomi-

yası” adlı seçmə materialın Əlizadələrin bu sa-

hədəki elmi araşdırmalarının tələblər üçün əlça-

tanlığı baxımından əhəmiyyətini qeyd etməliyik. 

Həmin əsərdə deyilir: “Prof. Ə.Ə. Əlizadə tak-

somomiyaların hazırlanması üçün zəruri prin-

siplərlə bağlı aşağıdakı qənaətə gəlinmişdir. 1. 

Praktik istiqamətin; 2. Psixloji xüsusiyyətin; 3. 

Məntiqi ardıcıllığın; 4. Obyektiv yanaşmanın 

nəzərə alınması. Buradan çıxış edərək, bilik, an-

lama, tavrama-tətbiq, analiz-sintez, nəhayət, 

qiymətləndirmə kimi təlim məqsədlərinin 6 sə-

viyyəsi müəyyənləşdirilmişdir. Bu qeydlərdən 

sonra müntəxəbatda mərhum Əbdül müəllimin 

üçtərkibli taksonomiyasının əsas istiqamətləri 

verilmişdir. Orada deyilir: “Müasir təhsil nəzə-

riyyəsinə görə, şəxsiyyətyönlü təlim prinsipi 

dərsdə üç yolla: dərsin didaktik məqsədləri; 

dərsin tərbiyə məqsədləri; dərsin inkişafetdirici 

məqsədləri ilə həyata keçirilir”. 

Üç tərkibli taksonomiyanın (öyrənmə, in-

kiĢaf, mədəniyyət) tərkib hissələrinin sistemini 

ayrı-ayrılıqda ətraflı nəzərdən keçirək: 

Öyrənmə – bilik, bacarıq, vərdiş, xatırla-

ma, anlama, tətbiq, qiymətləndirmə İnkişaf- 

analiz, sintez, müqayisə, ümumiləşdirmə, mü-

cərrədləşdirmə, ağlın keyfiyyətləri, koqnitiv və 

kreativ proseslər. Mədəniyyət - hisslər mədəniy-

yəti, ünsiyyət mədəniyyəti, kommunikativ mə-

dəniyyət, əxlaqi mədəniyyət, iradi mədəniyyət, 

milli-mənəvi mədəniyyət, dünyəvi mədəniyyət. 

Üçtərkibli taksonomiyanın ilk və son va-

riantı arasında fərq ondan ibarətdir ki, Azərbay-

can taksonomiyasının I variantında təhsil və 

tərbiyə əsas anlam kimi təqdim edilir. 

Taksonomiyanın II variantında təhsil mə-

sələləri öyrənmə, tərbiyə məsələləri isə mədə-

niyyət paradiqmaları ilə açılır. 

Professor Ə.Ə. Əlizadə qeyd edirdi ki, 

onun taksonomiyasında təlim məqsədləri ümu-

mi ölçülərlə səciyyələndirilir. Nəzərdən keçiri-

lən taksonomiya ayrı-ayrı fənlər və siniflər üzrə 

konkretləşdirilməli, ədəbiyyat və fizika fənni 

üzrə spesifik cəhətlər müəyyən edilməli və yaş 

xüsusiyyətləri baxımından açıqlanmalıdır. 

Tərbiyə bölməsində verilmiş materiallar 

arasında akad. Hüseyn Əhmədovla birlikdə XX 

əsrin ikinci yarısı və XXI əsrin bir gərinəlik 

müstəqillik mərhələsində xüsusi məktəbləri ilə 

yadda qalmış prof. Nurəddin Kazımovun əsərlə-

rindən verilən seçmələr də xüsusi yer tutur. 

Sovet imperiyasının süqutundan sonra elmi pe-

daqojinin nəzəri sistemləşməsinə yeni prizma-

dan yanaşan, ilk pedaqogika dərsliyini hazırla-

yan və Hüseyn Əhmədovun “Azərbaycan 

məktəb və pedaqoji fikir tarixi” kursunun əsa-

sında müstəqil tədris-tədqiqat sahəsinin yaradıl-

ması ilə özünün məktəbini yaratmasına paralel 

olaraq “Milli pedaqogika” konsepsiyası ilə N. 

Kazımovun yeni tədris tədqiqat sahəsini təklif 

etməsi ciddi milli elmi-pedaqoji təşəbbüs idi.  

Müntəxəbatda “Tərbiyənin tərkib hissələ-

ri” adlı seçmədə mərhum Nurəddin müəllimin 

onun aşağıdakı fikirləri bu gün də müasirliyi ilə 

seçilir: “Müasir dövrdə tərbiyənin bir sıra nisbi 

mənada tərkib hissələri formalaşaraq həyata və-

siqə qazanmışdır: dünyagörüşünün inkişaf et-di-

rilməsi, əxlaq tərbiyəsi, əmək tərbiyəsi, ideya-

siyasi tərbiyə, fiziki tərbiyə, estetik tərbiyə, 

hüquq tərbiyəsi, iqtisadi tərbiyə, ekoloji tərbiyə, 

ağıl tərbiyəsi... Əxlaq tərbiyəsinin nümunəsində 

yuxarıda bildirdik ki, tərbiyənin hər bir tərkib 

hissəsi xeyli mənəvi keyfiyyətlərin formalaşdı-

rılmasını özünə ehtiva edir. Fikirlərimizi dünya-

görüşü və ağıl tərbiyəsi ilə əlaqədar bir daha 

konkretləşdirək. 
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Dünyagörüşünün formalaşdırılması ilə 

məşğul olan şəxs azı aşağıdakı mənəvi keyfiy-

yətlərdən hali olmalıdır: 

1) ümumi vahid baxışların nədən ibarət

olduğunu bilməlidir; 

2) bu cür baxışların həm təbiət hadisələri-

ni, həm cəmiyyət hadisələrini, həm də təfəkkür 

hadisələrini əhatə etdiyini yadda saxlamalıdır; 

3) bu hadisələri başa düşməkdə vahid ba-

xışların adamlara yar dımçı olduğunu, habelə 

həyatda onların fəaliyyətinə təsir göstərə bilə 

cəyini diqqətdə saxlamalıdır və 4) bundan sonra 

həmin keyfiyyətlərin adamlarda formalaşmasına 

qayğı göstərməlidir” (s. 406-407). 

Müntəxəbatda verilmiş maraqlı seçmələr-

dən biri də Rusiya Təhsil Akademiyasının aka-

demiki professor Hümeyir Əhmədovun 2013-

cü ildə nəşr edilmiş “Pedaqogika” dərsliyindən 

alınmış “Pedaqoji mədəniyyət” adlı materialdır.  

Məlumdur ki, ümumbəşəri mədəniyyətin 

bir hissəsi olan pedaqoji mədəniyyət özünü daha 

çox mənəvi, maddi dəyərlərdə, bəşəriyyətə 

xidmət edən tarixi proseslərdə, nəsillərin dəyiş-

məsində və şəxsiyyətin realizsiyasında əks etdi-

rir. Bu mənada pedaqoji mədəniyyətin başlıca 

dəyəri uşağın inkişafı, təhsili, tərbiyəsi, sosial 

müdafiəsi, ləyaqət və hüquqlarının qorunmasıdır. 

Müəllifin də qeyd etdiyi kimi “Pedaqoji 

mədəniyyət”, yəni dəyərlər sisteminin dinami-

kası müəllim davranışının peşəkar fəaliyyət üsu-

ludur. Pedaqoji mədəniyyət səviyyəsinin 

mühüm peşəkar keyfiyyətlərini aşağıdakı kimi 

xarakterizə edir: 

1. Şəxsiyyətin istiqamətliliyi: yəni inamı,

sosial fəallığı, vətəndaşlığı. 

2. Peşəkar mənəvi keyfiyyətləri: huma-

nizm, kollektivçilik, ədalətlilik, tələbkarlıq, 

sevgi və hörmət, prinsipiallıq və s. 

3. Pedaqoji əməyə münasibəti: vicdanlılıq,

məsuliyyət, pedaqoji işə bağlılıq, onu həyatının 

mənası hesab etməsi. 

4 Mənəvi və maraqlı tələbatlar: yəni idrak 

fəallığı, təfəkkürün genişliyi, mənəvi tələbkar-

lıq, nitq mədəniyyəti...” (s. 493-499) 

Müntəxəbatda ən vacib fəsillərdən biri 

“Ailə ilk tərbiyə və təhsil ocağı kimi” fəslidir. 

Burada pedaqogika üzrə elmlər doktoru, profes-

sor Akif Abbasovun “Pedaqogika”, “Milli əxlaq 

və ailə etikası”, “Ailə pedaqogikası” dərsliklə-

rindən seçmələri xüsusilə maraqlıdır. “Ata və 

ana ilk tərbiyəçilərdir”, “Uşaqların tərbiyəsində 

ananın rolu”, “Uşaqların yaş böhranı və onun 

nəzərə alınması”, “Məktəb və ailənin birgə fəa-

liyyəti” və s. yazılar orijinal fikirləri ilə seçilir. 

Ümumiyyətlə, müasir elmi-pedaqoji mühitdə 

Akif Abbasovun sistemli və ardıcıl olaraq ailə, 

uşaq, valideyn münasibətləri və s. sosial-peda-

qoji araşdırmaları həmişə maraqla qarşılanmış-

dır. Bu materiallar da problemin ən vacib mə-

qamları haqqında pedaqoji ictimaiyyətin maarif-

lənməsində mühüm rol oynamışdır. 

Müntəxəbatda məktəbşünaslığın nəzəriy-

yəsi və texnologiyası fəslində əsasən Əmrulla 

Paşayevlə Fərrux Rüstəmovun tədqiqatlarına 

geniş yer verilməsi təbiidir. İlk milli “Pedaqogi-

ka” dərsliklərindən birinin müəllifləri olaraq 

elmi pedaqogikanın sovet siyasi ideoloji yanaş-

masından təmizlənməklə, baş vermiş ən son 

elmi metodik yeniliklərin elmi-ictimaiyyətə çat-

dırılması ilə onlar mövcud tabuları sındırmaqla, 

həm də təbii olaraq qısqanclıqlara da sinə gər-

məli oldular. 

Burada “Pedaqoji sistemləri idarəetmənin 

mahiyyəti və əsas prinsipləri”, “İdarəetmənin 

əsas funksiyaları”, “Pedaqoji idarəetmə-menec-

ment”, “Məktəbdaxili idarəetmədə pedaqoji təh-

lili”, “Məktəbi idarəetmənin funksiyaları”, “İda-

rəetmədə məktəbdaxili nəzarət və tənzimləmə: 

Məktəbdə tədrisin təşkili”... məsələləri maraqla 

oxunur. Bu materialların hər biri nəşr edildiyi 

zamanın ən yeni mövzuları olaraq çox populyar 

idi. Obyektivlik naminə hələ də belədir. 

Müntəxəbatda təkcə paytaxt alimlərinin 

əsərlərindən nümunələr verilməmiş, regionlarda 

yaşayan alim-pedaqoqların da əsərlərinə diqqət 

yetirilmişdir. Müntəxəbata Naxçıvandan 

AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi 

professor Oruc Həsənlinin, Gəncədən professor 

Şahin Tağıyevin, Şəkidən professor Firədin İb-

rahimovanın da əsərlərindən seçmələr daxil 

edilmişdir. 

Müntəxabatın mündəricatındakı nöqsanın-

seçmə mövzuların müəlliflərinin mündəricatda 

göstərilməməsi ilə bağlı, deməliyəm ki, 2020-ci 

ildə nəşr edilmiş “Ailə pedaqogikası: Müntəxa-

bat” dərs vəsaitinin (müəllif tərtibçilər: A.N. 

Abbasov, R.R. Məmmədzadə) bu baxımdan 

müsbət nümunəsindən bəhs edərkən, oradakı 

bəzi seçmələrin elmi-pedaqoji ictimaiyyət üçün 

əhəmiyyətini nəzərə alaraq burada da verə bilər-
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dik. Məsələn, “Ailə pedaqogikası: müntəxəbat”-

dan professor Zahir Qaralovun “Tərbiyənin 

sağlam üçlüklər (3+3+3)” nəzəriyyəsi ilə bağlı 

“Tərbiyə” çoxcildliyindən verilmiş seçmənin “Pe-

daqogika: Müntəxəbat”da da nəzərə alınması 

aktuallıq baxımından vacib idi. Həmin material-

dan qısa bir iqtibası verməyi vacib bilirik: “...Milli 

və bəşəri tərbiyə mədəniyyəti xəzinələrindən əldə 

etdiyimiz nəzəri və əməli nə varsa, onları dərindən 

öyrənməyə və ümumiləşdirməyə çalışdıq. Üç 

səviyyədə ümumiləşdirmələr apardıq. 

Birinci səviyyə. Eyni sahəyə aid tərbiyə 

hadisələri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdən 

alman ümumiləşdirmələr. 

İkinci səviyyə. Tərbiyə anlayışları arasın-

dakı qarşılıqlı əlaqələrdən alman ümumiləşdir-

mələr. 

Üçüncü səviyyə. Eyni sahələr üzrə tərbiyə 

qanunları (qanunauyğunluqları və prinsipləri) 

arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdən alman ümumi-

ləşdirmələr. 

Birinci səviyyədə apardığımız ümumiləş-

dirmələr tərbiyə üzrə yeni anlayışların elmə gə-

tirilməsinə və indiyə qədər bəlli olan anlayışla-

rın bir qisminin təkmilləşdirilməsinə imkan 

verdi. 

İkinci səviyyədə apardığımız ümumiləş-

dirmələr yeni tərbiyə qanunlarının elmə gətiril-

məsi və indiyə qədər bəlli olan qanunların bəzi-

lərinin dəqiqləşdirilməsinə kömək etdi. 

Üçüncü səviyyədə apardığımız ümumiləş-

dirmələr əsasında yeni tərbiyə nəzəriyyəsi for-

malaşdıra bildik. Bunu “Tərbiyənin sağlam üç-

lüklər (3+3+3) nəzəriyyəsi” adlandırdıq. 

Birinci üçlük tərbiyənin əsas mənbələri olan 

ailə, məktəb və ictimaiyyətin əlbir fəaliyyəti; 

İkinci üçlük tərbiyənin məzmununu təşkil 

edən milli-mənəvi, ümumbəşəri və dini mədə-

niyyətlərin inteqrasiyasını; 

Üçüncü üçlük tərbiyənin metodologiya və 

texnologiyalarını, hərəkətverici qüvvələrini əha-

tə edən insan təbiət-cəmiyyət qarşılıqlı münasi-

bət və təsir mədəniyyətlərinin cəmini ifadə edir. 

Tərbiyənin sağlam üçlüklər (3+3+3) nəzə-

riyyəsini belə ifadə edirik: 

Kamil insan, sağlam ailə və cəmiyyət 

yalnız mənbəni ailə-məktəb-ictimaiyyət əlbirli-

yindən, məzmunu milli-mənəvi, ümum bəşəri və 

dünyəvi dini mədəniyyət nümunələrinin cəmin-

dən, metodologiya və texnologiyaları çoxtərəfli 

insan təbiət cəmiyyət qarşılıqlı münasibətlər 

mədəniyyətindən yaranan tərbiyə sistemləri əsa-

sın da yetişə bilər” (s. 266-267). 

Bu məsələlər 44 günlük Vətən müharibə-

sində gənclərimizin ordumuzu elliklə dəstəklə-

məsi, sosial yekdillik nümayiş etdirməsi, nəha-

yət, onların müharibədə iştirak edən hissəsinin 

Vətən savaşında tarix yazmalarından bəhs edən 

Prezident, Ali Baş Komandan, cənab İlham 

Əliyevin ölkədə milli-vətənpərvərlik tərbiyəsi-

nin genefondun mühüm tərkib hissəsini təşkil 

etməsini və ayrıca milli vətənpərvərlik tərbiyəsi 

ilə Milli Dövlət Strategiyasının hazırlanması 

tapşırığı da bu yanaşmanı ciddi-elmi postulat 

baza kimi nəzərə almağımızı aktuallaşdırır.  

Lalə Məmmədlinin “Şagirdlərin Azərbay-

canın Milli Qəhrəmanları nümunəsində tərbiyə 

olunması” və “Vətən Müharibəsinə dair mate-

riallar üzrə şagirdlərlə aparılacaq işlər”; Rə-hi-

məxanım Məmmədzadənin “Şagirdlərdə düş-

mənə nifrət hissini formalaşdırılması” mövzula-

rında yazdıqları erməni-faşist işğalçıları üzərin-

də qələbəmizi işıqlandırır.  

Əbdül və Hikmət Əlizadələrin iyirmi beşin-

ci fəslin 4-cü seçməsi olaraq verilmiş “Azərbay-

cançılıq konspesiyası - dövrün əzəmətli fəlsəfəsi 

sosioloji və psixoloji hadisədir” xüsusilə ciddi 

elmi qənaətləri ilə seçilir. Müəlliflər yazırlar:  

*XXI əsr Azərbaycan mədəniyyətində tər-

biyə konsepsiyaları fundamental bir fəlsəfə ilə - 

azərbaycançılıq fəlsəfəsi ilə şöhrətlənir. 

*Azərbaycançılıq elmə yeni daxil edilmiş

anlayışdır, ən başlıcası Azərbaycan fəlsəfi-so-

sioloji, psixoloji və pedaqoji fikir tarixində yeni 

və önəmli konsepsiyadır. 

*Azərbaycançılıq "etnik-mən" kimi şəx-

siyyətin "Mən" konsepsiyasında önəmli sosial-

psixoloji hadisədir və bənzərsiz Azərbaycan mə-

dəniyyətinin köklü parametrlərini əks etdirir. 

*Heydər Əliyevin əsərlərində Azərbaycan

xalqının qüdrətli rəssam fırçası ilə vəsf olunmuş 

sosial-psixoloji portreti əzəmətlə səslənir: “Həm 

xalqımıza, həm də dünyaya bir daha nümayiş et-

dirək, sübut edək ki, xalqımız böyük istedada, 

elmi potensiala malikdir və bu nailiyyətlərimiz 

də dünya elminə özünə görə müəyyən töhfələr 

veribdir”. 

*Azərbaycanı möhkəmləndirmək, qoru-

maq! Azərbaycançılıq konsepsiyasının başlıca 

fəlsəfi-sosioloji parafrazası belədir. 
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Azərbaycançılıq konsepsiyasının önəmli 

postulatları var. Onlardan bəziləri ilə təhsil və 

mədəniyyət kontekstində tanış olaq: 

I postulat: Bizim vətəndaşlıq borcumuz 

milli-mənəvi dəyərlərimizə, doğma torpağımıza, 

doğma ana dilimizə, böyük və zəngin tariximi-

zə, millətimizə sadiq olmaqdan ibarətdir. 

II postulat: İndi bizim təhsil sistemimiz 

müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafını təmin 

etməlidir. 

“Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyə-

tin həyatının, fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir- 

cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz” (Heydər 

Əliyev). 

III postulat: "Müstəqil Azərbaycanın gə-

ləcəyi gənclərin əlindədir, gənclərə veriləcəkdir. 

Ona görə də məktəbdə gənclərimizi nə qədər 

yaxşı, hərtərəfli hazırlasalar, müstəqil Azərbay-

canın gələcəyi də o qədər müvəffəqiyyətli, uğur-

lu, parlaq olacaqdır” (s. 416-417) 

Bizcə, müntəxəbatda hər bir pedaqoq 

alimdən ən aktual əhəmiyyətli seçmələrin veril-

məsi prinsipinə əsasən nail olunmuş, ölkənin 

elmi-pedaqoji pleyadasının son yarıməsrlik 

dövrdə irəli sürdüyü elmi-pedaqoji təşəbbüslərin 

geniş coğrafiyası yaradılmışdır. 

Bu baxımdan professor Akif Abbasov, fəl-

səfə doktorları Rəhiməxanım Məmmədzadə və 

Lalə Məmmədlinin gərgin zəhməti bahasına 

başa gələn “Pedaqogika: Müntəxəbat” dərs və-

saitini biz ciddi elmin pedaqoji təşəbbüs kimi 

dəyərləndiririk. 

Ümumiyyətlə, bu tipli əsərlər çoxcildli 

olsa yaxşıdır. Həm də müəlliflər onların əsərləri, 

elmi aktuallıq səviyyəsi, materiallardakı nova-

torlıq nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır. Bu ba-

xımdan müəlliflər də ədalət naminə deyək ki, 

işin öhdəsindən uğurla gəlmişlər. 

Belə bir təşəbbüsü pedaqogika tarixi üzrə 

də başlamaq pis olmazdı. 

Virtual texnologiyanın bəşəriyyətin gün-

dəlik çoxşaxəli fəaliyyət sahəsinə çevrilməsi bir 

çox ənənəvi elmi nailiyyətlərə diqqəti azaltmış, 

insanlar gündəlik informasiyaların elektron 

aludəçilərinə çevrilmişlər. Bu baxımdam milli 

elmi-pedaqoji nailiyyətlərə yenidən nəzər salın-

masını maarifçi arsenalımızın geniş mənzərəsi-

nə rakurs etməklə, nəzər- pedaqoji irsimizə diq-

qəti cəlb etmək kimi vacib missiyanın öhdəsin-

dən uğurla gəlinmişdir. 

Həsən Bayramov, 

Bakı Dövlət Universitetinin professoru 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru 

Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü 
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TƏQDĠM OLUNAN MƏQALƏLƏRƏ TƏLƏBLƏR 

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.

2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı,

elmi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. 

3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqaləyə

aid açar sözlər verilir. 

4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində krill əlifbası

və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman – 14 şrift ilə 1,5 intervalla yığılmalı, 

elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır. 

5. Məqalələr üç dildən - Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində çap olunur. 3 dil-

də (Azərbaycan, rus və ingilis) məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə irəli sürülən başlıca elmi müd-

dəalar, tədqiqatdan alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 

6. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə müəllif(lər)in adı, atasının adı və soyadı;

ikinci sətirdə elmi dərəcəsi və elmi adı (yaxud doktorant də dissertant olması və s.); üçüncü sətirdə iş yeri, 

vəzifəsi; dördüncü sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı. 

Daha sonra bu qaydada həmin məlumatlar rus və ingilis dillərində təkrar edilir. 

7. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.

8. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparrmaq hüququna malikdir.

9. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi Şurasının və

ümumtəhsil, yaxud orta ixtisas təhsili müəssisəsinin pedaqoji şurasının iclas protokollarından çıxarışlar 

əlavə olunur. 

10. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən

elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi göstərilməlidir. 

11. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalənin sonun-

da verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast 

gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s. 119) kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiy-

yata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəl-

ki nömrə ilə göstərilməlidir. 

12. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.

13. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq

aktuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir. 

14. Daha sonra istinad olunmuş ədəbiyyatın siyahısı verilir.

15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır.

16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur.

17. Jurnalda “ardı növbəti nömrədə” adı altında seriya məqalələr dərc olunmur.

18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məz-

mununa uyğun gəlməlidir. 

19. Məqalənin sonunda rəyçilərin adı, atasının adı və soy adı, elmi dərəcəsi və elmi adı; sonrakı

sətirdə məqalə müəllifinin elektron ünvanı (E-mail) göstərilməlidir. 

20. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar əlavə olunur: məqalə müəllif(lər)inin

adı, atasının adı soyadı, işlədiyi müəssisə (hansı müəssisədə doktorant və dissertant olması) və müəs-

sisənin ünvanı, müəllif(lər)in vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ev ünvanı, elektron poçt 

ünvanı (E-mail). 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ СТАТЬЯМ 

1. Принимаются статьи, не представленные в других редакциях.

2. Статьи должны отражать результаты последних исследований, быть богатыми

новыми идеями, 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 интервалом 1,5; шрифтом 14 Times New Roman - латинского алфавита на азербайджанском 

языке, кириллицы на русском языке, и английским алфавитом (США) на английском языке. 

5. Статьи публикуются на одном из трех языков - азербайджанском, русском и

английском. Резюме статьи предоставлено на 3 языках (азербайджанском, русском и 

английском). В статье должны быть отражены основные научные положения, изложенные в 

резюме, выводы, сделанные из исследования, должна быть представлена теоретическая и 

практическая значимость проблемы. 

6. Статья должна быть написана в следующем порядке: на первой строке имя, фамилия

и отчество автора (авторов); вторая строка содержит ученую степень и ученое звание (диссертант 

или докторант и т. д.); третья строка указывает место работы, должность; на четвертой 

строке представлено название статьи прописными буквами. 

Затем эта же информация повторяется на русском и английском языках. 

7.Нежелательно иметь более трех соавторов.

8. Редакция имеет право вносить изменения и сокращения в статью.

9.Вместе со статьей должно быть предоставлено два отзыва специалистов: 

заведующих кафедрой или отделом, а также выписка из протокола Ученого совета вузов и 

педагогического совета общеобразовательного или среднего специального образования. 

10. Авторы статьи несут ответственность за достоверность приведенных в статье фактов

и информации. Предлагаемые научные положения должны принадлежать автору и должен быть 

указан источник используемых теоретических идей. 

11. Ссылки следует давать на работы, опубликованные за последние 5-10 лет.

Список литературы, приведенный в конце статьи, должен быть пронумерован не в алфавитном 

порядке, а в том порядке, в котором указанная литература появляется в тексте, например (1) или 

(1, стр. 119). Если та же самая литература повторяется в другом месте в тексте, то эта же 

литература должна быть указана под предыдущим номером. 

12. Журнал публикует статьи, имеющие отношение к его профилю.

13. В конце научной статьи должна быть обоснована актуальность в соответствии с

характером статьи и областью науки, четко указана научная новизна, важность ее применения, 

экономическая эффективность и т.д. 

14. Затем предоставляется список использованной литературы.

15. При обнаружении фактов плагиата публикация статьи прекращается.

16. Права авторов статьи защищены.

17. Журнал не публикует серии статей под заголовком «продолжение в следующем номере».

18. Резюме статей на разных языках должны быть одинаковыми и соответствовать содержанию

статьи.

19. В конце статьи должно быть указано имя, отчество и фамилия рецензентов, их

ученая степень и ученое звание; следующая строка должна содержать адрес электронной почты 

автора статьи. 

20. В статью добавляется следующая информация об авторе: имя, фамилия, отчество

автора (авторов), учреждение, где он работает (докторантом или диссертантом которого 

является) адрес учреждения, должность, ученая степень и звание автора(ов), домашний и 

рабочий телефоны, домашний адрес, электронная почта (E-mail). 



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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