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BAġ REDAKTORDAN 
UOT 37.017.92 

SENTYABR SEVĠNCĠ 

Sentyabrın ilk gününün sevinci 

Görünür həyatın, öz sirlərini insana açma-

dığı fəlsəfəsi var. O, sentyabr ayının birində 

anadan olmuşdu. Yaxın keçmişə qədər həmin 

gün bilik günü adlanırdı, həmin gün hamı mək-

təbə gedirdi. 1963-cü ildə o da hamı kimi sent-

yabr ayının birində məktəbə getdi. 1973-cü ildə 

ali məktəbdə - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İns-

titutunda (hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti) tələbə kimi ilk mühazirə məşğələ-

sində iştirakı da sentyabr ayının 1-nə təsadüf 

etdi. Gecəsini gündüzünə qatıb, müəllim peşəsi-

nə yiyələndi və 1978-ci ilin yenə sentyabr ayı-

nın 1-də əlinə jurnal alıb sinif otağına daxil 

oldu, şagirdlərə dərs deməyə başladı. 1994-cü 

ilin sentyabr ayının 1 -də ali məktəb auditoriya-

sına girib, mühazirə deməyə, seminar məşğələ-

ləri aparmağa başladı. Bu sentyabr ayının birinci 

gününün Hikmət Əbdül oğlu Əlizadənin həyat 

yoluna gətirdiyi sevinclərdir.  

TanıĢlığımın tarixi 

Mənim Hikmət müəllimlə tanışlığımın 

önəmli tarixi var. Ondan xeyli əvvəl atası – gör-

kəmli Azərbaycan psixoloqu, psixologiya üzrə 

elmlər doktoru, professor Əbdül Əlizadə ilə ta-

nış olmuşam. Hələ tələbəlik illərimdən, təyinatla 

Sabirabad rayonunun Şıxsalahlı və Qaragüney 

kənd məktəblərində ingilis dili müəllimi, sonra-

lar Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər 

İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi vəzifələrin-

də çalışarkən professor Əbdül Əlizadənin profes-

sor Əkbər Bayramovla yazdığı ―Psixologiya‖ 

dərsliyini, psixologiyanın müxtəlif məsələlərinə, 

o cümlədən yeniyetmələrin cinsi tərbiyəsi proble-

minə aid sanballı əsərlərini oxuyur, Əbdül müəl-

limin pedaqoji və elmi fəaliyyəti barədə ürəkaçan

sözlər eşidirdim. Təhsilin müxtəlif problemlərinə

həsr olunmuş tədbirlərdə, konfranslarda görüşür,

bir-birimizdən hal-əhval tuturduq.

İş elə gətirdi ki, professor Əbdül Əlizadə 

ilə birlikdə dərslik yazmalı oldum. Bu respublika 

Maarif Nazirinin müavini rəhmətlik Zahid Qa-

ralovun təşəbbüsü idi. 1985-ci ildə ümumtəhsil 

məktəblərinin tədris planlarına yeni fənn – Ailə 

həyatının etika və psixologiyası fənni daxil edil-

mişdi. O zamanlar dərsliklər, adətən Moskvada 

yazılır, müttəfiq respublikaların dillərinə tərcümə 

olunurdu. Azərbaycanda da tək-tük dərsliklər - 

məsələn, ―Əlifba‖, ―Azərbaycan dili‖ və s. alim-

lərimiz tərəfindən qələmə alınırdı. 
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Nazir müavini Zahid Qaralov bizi – pro-

fessor Əbdül Əlizadə ilə məni nazirliyə çağıra-

raq fikrini bildirdi: 

- Moskvada Afanasyeva ―Ailə‖ dərsliyi 

yazıb. Biz onu tərcümə edib məktəblərimizə 

göndərməliyik. Mən bunun əleyhinəyəm. Hər 

xalqın ailəsinin özünəməxsus xüsusiyyətləri, 

milli adət-ənənələri var, Azərbaycan ailəsinin 

də. Biz nə üçün rus ailəsini övladlarımıza təq-

dim etməliyik? İstəyirəm siz orijinal ―Ailə‖ 

dərsliyi yazasınız. Şagirdlərimiz həmin dərsliklə 

tanış olanda azərbaycanlı ailəsini görməlidirlər. 

Əbdül müəllim o zaman professor idi, 

mən isə hələ namizədlik dissertasiyası da müda-

fiə etməmişdim. Çoxlu sayda ali məktəb müəlli-

mi, alimlər haqqında danışılan dərslikdə Əbdül 

müəllimlə həmmüəllif olmaq istəyirdi, fəqət 

artıq məsələ həll olunmuşdu. Mənə böyük eti-

mad göstərmişdilər. 

Bizə az vaxt verilmişdi. Bütün səylərimizi 

birləşdirib ―Ailə‖ dərsliyini yazmağa başladıq. 

Dərslik 1986-1987-ci tədris ilində Maarif Nazir-

liyinin qrifi ilə nəşr olunaraq məktəblərimizə - 

IX siniflərə çatdırıldı. Bundan əvvəl, biz kursun 

proqramını hazırlamışdıq. Dərslik yazmaqla işi-

mizi məhdudlaşdırmadıq. ―Ailə həyatının etika 

və psixologiyası‖ (müəllim üçün metodik və-

sait), ―Ailə həyatının etika və psixologiyası üzrə 

müntəxəbat‖ (şagirdlər üçün) dərs vəsaitləri işıq 

üzü gördü. ―Ailə‖ dərsliyi rus dilinə tərcümə 

olunaraq ümumtəhsil məktəblərinin təlim rus 

dilində aparılan siniflərinə də çatdırıldı. 

Qəzet və jurnallardan sifarişlər alır, yeni 

kursun müxtəlif məsələlərinə dair məqalələr çap 

etdirirdik. Azərbaycan televiziyasında ―Ailə hə-

yatının etika və psixologiyası‖ mövzusunda ve-

riliş təşkil olundu. Həmin verilişi professor 

Hüseyn Əhmədovla mən aparırdıq. 

―Ailə‖nin elmi-kütləvi nəşri də oldu. Bir 

neçə il ərzində Ailə həyatının etika və psixologi-

yası problemlərini əhatə edən dərslik, proqram 

və dərs vəsaitlərinin ümumilikdə nəşri yarım 

milyon tiraja çatdı. 

1987-ci ildə mən namizədlik dissertasiyası 

müdafiə etdim. 

―Ailə‖ dərsliyinin nəşrindən sonra mənim 

həyatımda yeni bir yol açıldı – yaş fərqimizə 

baxmayaraq, mən professor Əbdül Əlizadə ilə 

sıx əməkdaşlıq etməyə başladım. Yaradıcı fəa-

liyyət göstərir, mən yazdıqlarımı o, onun yaz-

dıqlarını mən gözdən keçirirdim. Mən boyun 

qaçırsam da, Əbdül müəllim öz yazılarını mənə 

verirdi ki, mən də öz fikrimi bildirim. 

Belə günlərin birində professor oğlunu – 

Hikməti mənə təqdim etdi. Biz tanış olduq. Əb-

dül müəllim mənə: ―Akif, sən kiçik qardaşım-

san, mənim tərcümeyi-halıma daxil olmusan‖ 

deyərdi.  

―Sən mənim tərcümeyi-halıma daxil ol-

musan‖ sözlərinin mənası bu idi ki, Əbdül 

müəllim ―Elmi əsərləri‖nin siyahısını tərtib 

edərkən istər-istəməz bəzi dərsliklərin, dərs və-

saitlərinin, məqalələrin qarşısında ―həmmüəllif-

lə, Akif Abbasovla‖ sözlərini yazmalı olurdu. 

Əbdül Əlizadə oğlu Hikmətlə əllərimizi 

birləşdirib: ―Siz bir-birinizdən muğayat olun. 

Hər ikiniz pedaqogika üzrə mütəxəssissiniz. Bir 

yerdə dərslik, məqalələr yazın‖ – dedi. 

40 ildən çoxdur ki, Hikmət Əlizadə ilə ya-

xın dost, yoldaşıq, bir-birimizə etibar edirik. 

Birlikdə ―Pedaqogika‖ dərsliyi yazmışıq. Bir-

birimizə ―əmioğlu‖ deyirik. Hikmət müəllim na-

mizədlik dissertasiyasını məndən əvvəl yazıb 

müdafiə etmişdi. Doktorluq dissertasiyasını isə, 

mən ondan əvvəl müdafiə etdim (1995), hətta 

―əmioğlu‖mun müdafiəsi zamanı rəy yazıb, 

onun rəsmi opponenti kimi çıxış etdim. 

 

Tələbəlik illəri 

 

Ümumtəhsil məktəbində oxuyarkən 

(1963-1973) yaşıdları kimi onun da ən böyük 

arzularından biri ali məktəb tələbəsi olmaq idi. 

Dərslərinə ciddi hazırlaşar, özündə məsuliyyət 

hiss edirdi. Düşünərdi: ―İnstituta, universitetə 

daxil olmasam, utanaram, ailə üzvlərimin, müəl-

limlərimin ümidlərini doğrultmaram‖. Bu arzu, 

bu diləklə orta məktəbin son siniflərindən qəbul 

imtahanlarına səylə hazırlaşmağa başladı.  

Zəhməti hədərə getmədi, özü də sevindı, 

ailəsini də, təhsil aldığı məktəbin pedaqoji kol-

lektivini də sevindirdi. O vaxtkı V.İ. Lenin adı-

na Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuna (hazırda 

ADPU) qəbul olundu. 

HaĢıyə: Yadıma düşür, həmin illərdə bö-

yük şairimiz Cabir Novruz ―Tələbəlik illəri‖ 

adlı bir şeir yazmışdı. Bəstəkar Telman Hacıyev 

həmin şeirə mahnı bəstələdi, müğənni Elmira 

Rəhimova da mahnıya qol-qanad verdi. Qısa 

müddət ərzində bu mahnı az qala tələbə himninə 
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çevrildi. Mahnı tələbə gəncləri təhsil almağa, 

tələbəlik illərindən bəhrələnməyə, gələcəyə səs-

ləyirdi. Həmin mahnının sözlərini bütün tələbə-

lər, səsi olanda-olmayanda, züm-zümə edirdi. 

Mahnı indi də Hikmət müəllimin qulaqlarında 

səslənir: 

Çox-çox adi dolanan,  

dünyaya, cahana, insana, 

Gələcəyə inanan,  

tələbə, tələbə, tələbə. 

Mahnı hamını ovsunlamışdı, o dövr tələ-

bələri bu mahnıdan ibrət götürür, daha məsuliy-

yətlə təhsil almağa səy göstərirdi. Tələbə Hik-

mət professor oğlu olsa da, tələbəlik dövrünün –

qayda-qanunlarını gözləyir, elmin sirlərini səylə 

öyrənirdi. Çox şərəfli bir peşəni seçmişdi. Hə-

min peşənin layiqli nümayəndəsi olmalıydı.  

Təhsil aldığı illərdə həm də ictimai işlərlə 

məşğul olurdu. Sinif nümayəndəsi idi. Amma öz 

ictimai fəaliyyətini təkcə oxuduğu qrupda deyil, 

həmçinin fakültədə də davam etdirirdi. Tezliklə 

qrup tələbələri ilə yanaşı fakültə tələbələri ara-

sında da hörmət qazandı, fərqlənən tələbələrdən 

birinə çevrildi. Fakültə və institut konfransların-

da maraqlı məruzələrlə çıxış edirdi. Bunun nəti-

cəsi idi ki, IV kursda təhsil alarkən ona respub-

lika tələbələrinin konfransında plenar iclasda 

çıxış etmək şansı verildi. O özünəməxsus şövqlə 

öz məruzəsini təqdim etdi. III kursda təhsil alar-

kən fakültə komsomol təşkilatının büro üzvi, IV 

kursda isə sədr müavini seçildi. Beləliklə, təhsil 

aldığı illərdə o təkcə müəllim kimi formalaşmır-

dı, onda həm elmi yaradıcılıq və idarəetmə key-

fiyyətləri təşəkkül tapırdı. 

Ali təhsilini 1978-ci ildə başa vurdu. İnsti-

tutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdi. Sevinci-

nin həddi-hüdudu yox idi. Amma fərqlənmə 

diplomu almaq hələ heç nə demək deyildi, qar-

şısında hamı kimi onu da daha ciddi sınaqlar 

gözləyirdi. Nüfuzlu bir müəllim kimi özünü 

doğrultmalı idi. Təyinatla müəllim işləmək üçün 

9 saylı internat məktəbinə göndərildi.  

 

Elmin eniĢli-yoxuĢlu yollarında inamlı 

addımlar 

 

Beləliklə, o pedaqoji fəaliyyətə 9 saylı 

internat məktəbində başladı. Burada iki il çalış-

dı. İnternatda təhsil alan uşaqların çoxunun vali-

deyni yox idi, ya dünyasını dəyişmişdi, ya da 

boşanmışdılar. Uşaqlar öz dəcəlliklərinə görə 

―fərqlənirdilər‖. Bu səbəbdən internatda onlara 

qarşı müəllimlərin kobud münasibəti formalaş-

mışdı. Hikmət bir müəllim kimi bu münasibət-

dən razı deyildi. O, müxtəlif demoqrafik prob-

lemlərə malik olan bu uşaqlarla işləməyin peda-

qoji yollarını axtarırdı. Dərs dediyi müddətdə 

empirik təcrübəsində bəzi yollar tapdı, tətbiq et-

di. Amma bu təcrübə onu qane etmirdi. Bu məq-

sədlə 1980-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici 

Dillər İnstitutunda pedaqogika üzrə aspirantura-

ya qəbul olundu və ―IV-VIII sinif şagirdlərinin 

təlimə məsuliyyətli münasibətinin formalaşma-

sına demoqrafik amillərin təsirlərinin neytrallaş-

dırması‖ mövzusu üzərində tədqiqat aparmağa 

başladı. Qeyd etmək lazımdır ki, mövzu aktual-

lığı ilə seçilirdi və ölkədə ilk dəfə idi ki, bu 

problem tədqiqata cəlb olunurdu. Problemin bu 

və ya digər məsələsi heç namizədlik səviyyəsin-

də də araşdırılmamışdı. Mövzunun mürəkkəbli-

yini və problem istiqamətində SSRİ məkanında 

tədqiqat aparılmadığını nəzərə alaraq, kafedra 

müdiri, professor Aban Kərimovla yanaşı, 70-ci 

illərdə SSRİ-də ilk olaraq tərbiyənin sosioloji 

problemlərini tədqiq edən məşhur sovet alimi 

professor Renata Qriqoryevna Qurova ona elmi 

rəhbər təyin edildi. Dissertasiya işinin nəzəri 

hissəsini və metodikasını Moskvada hazırlayan 

Hikmət Əlizadə Bakı və Sumqayıt məktəblərin-

də pedaqoji eksperimentlər həyata keçirdi. Təd-

qiqatda maraqlı nəticələr əldə etdi. Respublika 

mətbuatında tədqiqatları ilə bağlı məqalə və te-

zislərdən bu aydın görünürdü. Amma o təkcə 

Azərbaycanda deyil, SSRİ-nin müxtəlif ölkə və 

şəhərlərində keçirilən konfranslarda məruzələri 

ilə çıxış edirdi. 1985-ci ildə Tbilisi şəhərində N. 

Qoqebaşvili adına Elmi-Tədqiqat Pedaqoji 

Elmlər İnstitutunda namizədlik dissertasiyası mü-

dafiə edərək, pedaqoji elmlər namizədi (indiki 

qaydalara əsasən – pedaqogika üzrə fəlsəfə dok-

toru) elmi dərəcəsi aldı.  

Aspiranturanı bitirdikdən sonra o 1984-cü 

ildə Bakı Dövlət Universitetinin Pedaqogika və 

psixologiya kafedrasında çalışmağa başladı. Ka-

fedranın müəllimi, dosenti, professoru oldu. 

Onun dediyi mühazirə və seminar məşğələləri 

özünəməxsusluğu ilə fərqlənirdi.  

Namizədlik dissertasiyasının müdafiəsin-

dən sonra o Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji 

Elmlər İnstitutunda (hazırda Təhsil İnstitutu) 
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elmlər doktoru proqramı üzrə doktorant oldu. 

―Tərbiyənin demoqrafik problemləri‖ mövzusun-

da tədqiqatlarını davam etdirdi. Bunun nəticəsi 

kimi, 1996-cı ildə, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat 

Pedaqoji Elmlər İnstitutunda ―Tərbiyənin demo-

qrafik problemləri‖ mövzusunda dissertasiya işi-

ni müdafiə edərək, pedaqogika üzrə elmlər dok-

toru elmi dərəcəsinə layiq görüldü. Dərslərində 

apardığı tədqiqatların materiallarından istifadə et-

diyi üçün onun mühazirə və seminar məşğələləri 

həm nəzəri, həm də tətbiqi xarakter daşıyır.  

2000-ci illərdə onun elmi yaradıcılığında 

yeni, bənzərsiz səhifələr açıldı. Oğlunun tədqi-

qatlarının dərinliyindən və nəticələrindən razı 

qalan professor Əbdül Əlizadə ona birgə tədqi-

qatlar aparmağı təklif etdi. Bu, Hikmət Əlizadə-

yə böyük etibar idi. Onlar təxminən 15-il ərzində 

birlikdə psixopedaqogika istiqamətində maraqlı 

tədqiqatlar aparmağa başladılar. Bu tədqiqatların 

nəticəsi kimi, onların birlikdə bir neçə kitabı işıq 

üzü gördü. Əbdül Əlizadə dünyasını dəyişdikdən 

sonra da o, bu tədqiqatları davam etdirir. Respub-

lika mətbuatının səhifələrində hər birimiz bu təd-

qiqatların nəticələri ilə tanış oluruq. 

Bu gün Hikmət Əbdül oğlu Əlizadə çağdaş 

Azərbaycan pedaqogikanın layiqli və ləyaqətli 

nümayəndəsidir. Müəllim və alim ailəsində bö-

yüyüb boya-başa çatıb. Psixologiya elminin ko-

rifeylərindən olan, psixologiya elmləri doktoru, 

professor, Şöhrət ordenli, Əməkdar elm xadimi 

Əbdül Əli oğlu Əlizadənin övladıdır. Ailə özü-

nün elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə fərqlənir. Əbdül 

müəllimin bacısı, Hikmət müəllimin bibisi Mər-

yəm Əli qızı Əlizadə əməkdar incəsənət xadimi, 

sənətşünaslıq elmləri doktoru, professordur. 

Hikmət müəllimin qızı Səbinə də babası-

nın və atasının yolunu davam etdirir, psixologi-

ya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə yiyələ-

nib. Hazırda elmlər doktoru proqramı üzrə 

doktorantdır. 

Hikmət Əlizadə həm də çox yaxşı ailə baş-

çısıdır. İki övlad atasıdır. 4 nəvəsi var. Övladları 

ataları, nəvələri babaları ilə fəxr edirlər. Hikmət 

müəllim də öz övladlarını, nəvələrini çox sevir, 

onların sevincini öz sevincləri hesab edir. 

Elmin enişli-yoxuşlu yollarında inamla 

irəliləyən Hikmət Əlizadə öz fəaliyyətini disser-

tasiya və elmi əsərlər yazmaqla, mühazirələr 

oxumaqla məhdudlaşdırmır. Elmi rəhbərliyi ilə 

neçə-neçə fəlsəfə doktoru yetişdirib, fəlsəfə və 

elmlər doktoru proqramları ilə dissertasiya mü-

dafiə edən bir çox gəncin rəsmi opponenti olub, 

dissertasiya şuralarında üzv olub, Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyasının pedaqogika və psixologiya ixti-

sası üzrə eksperti olub. O, təhsil sahəsində icti-

mai fəaliyyəti ilə də fərqlənir. Tez-tez məktəb-

lərdə aktual mövzularda mühazirələr oxuyur, se-

minarlar keçirir. Təhsil Nazirliyi yanında icti-

mai şuranın üzvidir. 

Professor Hikmət Əbdül oğlu Əlizadə 

200-dən artıq elmi əsərin – monoqrafiyanın, ki-

tabın, dərslik və dərs vəsaitinin, tədris proqramı-

nın, metodik tövsiyənin, məqalə və tezisin 

müəllifidir. 

Əsas əsərləri bunlardır: ―Tərbiyənin demo-

qrafik problemləri‖ (monoqrafiya), "Sosial peda-

qogikanın aktual məsələləri", ―Pedaqogika‖ (dərs 

vəsaiti, prof. A.N. Abbasovla), ―Əsrin meqa-

meylləri psixoloji problemləri‖ (monoqrafiya, III 

cilddə, prof. Ə.Ə. Əlizadə ilə), ―Pedaqoji psixo-

logiya (dərslik, prof. Ə.Ə. Əlizadə ilə), ―Pedaqoji 

psixologiya (dərslik, II cilddə, prof. Ə.Ə. Əlizadə 

ilə), ―Yeni pedaqoji təfəkkür: psixopedaqogikaya 

giriş‖ (kitab, prof. Ə.Ə. Əlizadə ilə), ―Təhsilin 

sosial pedaqoji məsələləri (dərs vəsaiti, Q. 

Abbasova, R. Mahmudova ilə), Tələbələrdə ―qalıq 

biliklərin‖ formalaşmasının metodologiyasına dair 

(kitab, A. Kazımzadə, Q. Abbasova, R. Mahmu-

dova, R. Məmmədova ilə), ―Sosial pedaqogika‖ 

(dərslik, R. Mahmudova ilə), Psixopedaqogika 

(Ə.Ə. Əlizadə və S.H. Əlizadə ilə) və s. 

 

Təltifləri 

 

Professor Hikmət Əbdül oğlu Əlizadə 

2006-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin Sosial 

elmlər və psixologiya fakültəsinin dekanıdır. 

Universitetin əsas fakültələrindən biri olan bu 

fakültədə psixologiya, pedaqogika, fəlsəfə, so-

siologiya, sosial iş ixtisasları üzrə kadrlar hazır-

lanır. Psixologiya və sosial elmlər sahəsində 

qüdrətli alimlər və ali məktəb müəllimləri bu fa-

kültədə tələbə gənclərin təhsili və tərbiyəsi ilə 

məşğul olurlar. Fakültənin pedaqoji kollektivi 

arasında son dərəcə gözəl psixoloji və mənəvi 

mühit formalaşmışdır. Şəxsiyyətlərarası münasi-

bətlər düzgün qurulmuşdur. Tələbə oğlan və 

qızlara, təlim prosesinə, onun idarəolunmasına 

münasibətdə demokratik, humanist prinsiplər 
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başlıca yer tutur. Fakültədə tələbə özünüidarəsi 

fəaliyyət göstərir. 

Nümunəvi idarəetmə mədəniyyətinə yiyə-

ləndiyinə, təcrübəli, səriştəli ali məktəb müəllimi 

olduğuna görə, istər universitetin rəhbərliyi, istər-

sə də dövlətimiz tərəfindən Hikmət Əbdül oğlu 

Əlizadənin əməyi yüksək qiymətləndirilmişdir. 

O, ―Tərəqqi‖ medalına, ―BDU-nun 100-illiyi 

medalına, ―Şöhrət‖ ordeninə layiq görülmüşdür. 

Arzumuz 

2021-ci ilin sentyabr ayı. Sentyabrın 1-i 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Hik-

mət Əlizadənin sevincli günü. Onun üçün özəl 

olan bu əlamətdar günü ailə bir yerə yığışıb 

qeyd etdilər. Sonra da dost-tanış onu təbrik etdi. 

Bu ilin sentyabrın 1-i əvvəlki sentyabrlar-

dan fərqlənirdi. Bu adi ad günü deyildi. Yubiley 

ili idi. Hikmət Əlizadə ömrünün 65-ci yayını 

yola salmışdı. Yola salmışdı ki, bundan sonrakı 

sentyabrları bir-birinin ardınca qarşılayıb, böyük 

həvəslə, sağlam canla yola salıb növbəti illəri 

salamlasın. 70 yaşını, 80, yaşını, 100 yaşını 

qeyd etsin. 

Belə xoş günlərdə professor Hikmət Əli-

zadənin sevincinə qoşulub deyirik: 

65 illik yubileyin mübarək!!! 

Akif Abbasov, 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi, 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəllim. 
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THE NATURE OF KNOWLEDGE 

 
Xülasə. Məqalədə bilik, biliyin yaranması, inkişafı, filosofların bilik haqqında fikirləri araşdırılmış, müx-

təlif dövr filosoflarının biliklərlə bağlı düşüncələri müqayisəli şəkildə araşdırılmış və bir çox elm və fəaliyyət 

sahələrinin modernləşdirilməsində elmi biliklərin sistemli şəkildə həlledici təsirindən bəhs olunmuşdur. 

Açar sözlər: təbiət, bilik, bacarıq, elm, texnologiya, təhsil, təhsilalanlar, şəxsiyyətyönlü təhsil, strategiya  

 

Резюме. В статье исследуются знания, происхождение и развитие знания, взгляды философов 

на знание, сравнительно исследуются взгляды философов разных периодов на знание и обсуждается 

систематическое решающее влияние научного знания на модернизацию многих областей науки и 

деятельности. 

Ключевые слова: природа, знания, умения, наука, технологии, образование, учащиеся, 

личностно-ориентированное образование, стратегия 

 

Summary. The article examines knowledge, the origin and development of knowledge, the views of 

philosophers on knowledge, comparatively explores the views of philosophers of different periods on 

knowledge and discusses the systematic decisive influence of scientific knowledge in the modernization of 

many fields of science and activity. 

Key words: nature, knowledge, skills, science, technology, education, students, student-centered 

education, strategy. 

 

Yer üzərində tərəqqi və inkişaf prosesi 

mövcud biliklərdən məqsədyönlü istifadəsi və 

yenilərinin əldə olunması hesabına təşəkkül tap-

mışdır. İnsanlar təbiətdə baş verən hadisələrlə 

birgə yaşayaraq onları müşahidə etmiş, başver-

mə səbəblərini məqsədyönlü şəkildə öyrənmiş, 

əldə etdikləri biliklərin köməkliyi ilə təbiət ha-

disələri haqqında bir sıra əsas məlumat və anla-

yışlar formalaşdırmışlar. Bu məlumat və anla-

yışlar bizim bütün müasir təsəvvürlərimizin, bi-

liklər sistemimizin əsasını təşkil edir.  

İnsanlar bütün dövrlərdə biliklərə önəm ver-

miş, onların köməkliyi ilə öz seçimlərini çoxalt-

mış, bacarıqlarını artırmışlar. Qazandıqları bilik və 

bacarıqlar hesabına növbəti məqsədlərindən birinə 

çatan insanlar onu daha da inkişaf etdirmişlər. 

Növbəti problemlərin həlli üçün isə yeni biliklərin 

axtarılması işini davam etdirmişlər.  

Biliklər insan fəaliyyətini yönəltmiş, döv-

lətin və cəmiyyətin formalaşmasında, elm və tə-

rəqqinin inkişafında müstəsna rol oynamışlar. 

Qədim dövrlərdən başlayaraq bir çox yerlərdə 
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qeyri-adi istedada malik bilik sahiblərinə xüsusi 

diqqət göstərilmiş, filosof, alim, xoca, müəllim 

deyə hörmətlə yanaşmış, dəyər vermişlər.  

Dünya xalqları biliklərin öyrədilməsinə 

önəm və dəyər vermiş, onların daima diqqət mər-

kəzində qalması və təbliğ olunması məqsədilə 

çoxlu sayda aforizmlər, nağıllar, dastanlar söy-

ləmişlər. Sokratın ―Tək bir şey bilirəm, o da heç 

bir şey bilmədiyimdir‖ fəlsəfəsi çoxlu sayda yeni 

biliklərin kəşfinə təkan verdi. Konfutsinin ―Bilik 

sahibi olmadan fikir sahibi olma‖ kimi çağırışları 

biliklərə olan maraqları zaman-zaman artırdı. 

 İslam dinində biliyə, bilikli adamlara xü-

susi dəyər verilir. Şərqdə bu dinin yayıldığı öl-

kələrdə elmin inkişafı sürətləndi. Quranın ―Zü-

mər‖ surəsinin 9-cu ayəsində buyurulur: ―De ki, 

bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi?‖, (3) 

―Bilik qazanmaq hər bir müsəlmana vacibdir... 

Allaha sitayiş və itaət biliklə edilər. Qohumluq 

tellərinin qırılmaması, halalın haramdan ayırd 

edilməsi də biliklə mümkündür. Bilik əməlin 

rəhbəridir və əməl ona tabe olar‖, ―İnsanların ən 

dəyərlisi daha çox bilik sahibləri, insanların ən 

dəyərsizi isə daha az biliyi olanlardır‖, ―Elm 

öyrənin, hətta Çində olsa belə, çünki elm öyrən-

mək hər bir müsəlmana vacibdir‖, ―Bilikli ol-

maq bütün yaxşılıqların, nadanlıq isə bütün pis-

liklərin başıdır‖ (6). İmam Əlinin (ə): ―Bilik 

ağlın çırağıdır‖, ―Bilik necə də gözəl yolgöstə-

rəndir‖, ―Bilik ailə şərafətinin ən yüksək şərəfi-

dir‖, ―Bilik möminin itmiş malıdır‖, ―Heç bir 

şərafət bilik kimi deyil‖ (7) və s. kimi bir çox fi-

kirləri bəllidir. Ağıllı insanlar əsl xoşbəxtliyi 

dövlətli olmaqda deyil, bilikdə, savadda gör-

müşlər. Xacə Nəsirəddin Tusi də: ―Həmişə 

öyrən və öyrənməklə məşğul ol‖ (2) demişdir. 

Böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd 

Füzuli ―Mətlə ül-etiqad‖ əsərində yazır: ―Belə-

liklə, müxtəlif əqidə sahiblərinin təriqətləri ilə 

tanış oldum və onların faydalısını mənimsədim. 

Zaman tələb edirdi ki, bunların mövcudiyyəti 

qorunub saxlansın və əsrarı gizli qalmasın. Buna 

görə onları mühafizə etmək üçün dörd rüknü 

(sütunu) olan bir ev tikdim; belə ki, onun hər bir 

təməlində imam bağına açılan bablar (qapılar) 

vardır. Belə bir binanı ―Mətlə ül-etiqad fi-məri-

fəti-l-məbdəi vəl-məad‖- məad mənşə və qayı-

dış yerini tanımağa aid (etiqada giriş) adlandır-

dım. Belə ki: 

Birinci rükn, elm biliyi (mərifəti) və bilik 

(mərifət) elmi haqqındadır.  

İkinci rükn, aləmin vəziyyətlərinin biliyi 

haqqındadır.  

Üçüncü rükn, vacibə (Tanrıya) aid bilik 

haqqındadır.  

Dördüncü rükn, peyğəmbərliyə və ona aid 

olanlara dair biliklər haqqındadır‖ (4). 

Daha sonra o bilikləri iki yerə bölərək, 

birincinin Tanrı ilə bağlı olduğunu, ikincinin isə 

insanları öyrənməli olduğunun vacibliyini qeyd 

edir: ―Birincisi, cəhlin ardı olmayan elmdir 

(yəni, elə elmdir ki, ondan qabaq cahil olma-

mış), bu da Tanrının elmidir. 

İkincisi, cəhldən sonrakı elmdir ki, bu bi-

zim elmimizdir (yəni, insanların öyrəndiyi elm-

dir). Bu sonuncu, təsəvvür və təsdiq (mərhələlə-

rinə) bölünür. Belə bir elm bilik adlanır: çünki 

o, bir bildirəndən (öyrədəndən) asılıdır‖ (4).  

Biliklər gündəlik təcrübədən, hadisələri 

müşahidə etmək və praktik fəaliyyətin təhlilin-

dən yaranır. Biliklərin alınmasında insan mütləq 

iştirak edir. Burada önəmli olan məsələyə: bilik 

nədir? necə əldə olunur? mənbəyi varmı və var-

sa nələrdir? əldə olunması yolları, gerçək hesab 

oluna bilərmi? harada? nə üçün? necə istifadə 

olunur? suallarına cavab tapmaq üçün onun fəl-

səfəsini araşdırmalıyıq.  

Bildiyimiz kimi, fəlsəfə ictimai şüur for-

malarından biri olmaqla varlığın, yəni tə-

biət və cəmiyyətin, insan təfəkkürünün və idrak 

prosesinin tabe olduğu ən ümumi qanunauyğun-

luqlar haqqında elmdir. ―Fəlsəfə‖ sözündən 

2500 il bundan əvvəl qədim Yunanıstanda isti-

fadə etməyə başlamışlar. ―Fəlsəfə‖ sözünün ya-

ranmasını yunan alimi Pifaqorla bağlayırlar. 

Yunan mənşəli filo-sevgi, sofiya isə bilik, bilik-

lər mənasını bildirən iki sözdən əmələ gəlmiş, 

yeni biliklər əldə edən və ya mövcud olanları 

araşdıran adamlara isə filosof demişlər. Qədim 

yunan filosoflarının fəlsəfə anlayışı ilə bağlı 

fərqli fikirləri mövcuddur. Sokratın fikrincə, fəl-

səfə bilmədiklərimizi bilmək, ―özünü tanımaq‖, 

Platona görə, həqiqi olanları bilmək, Aristotelə 

görə ilk olanları, səbəb və nəticəni bilmək, Epi-

kürə görə, xoşbəxt bir həyat elmidir (5). 

Sokrat kimi İslam filosofu Kindiyə görə 

də, fəlsəfə insanın özünü tanımasıdır. İbn Sina-

ya görə, fəlsəfə ən doğru və ən sağlam bilikdir; 

əsl hikmət bütün var olanın ilk yaranma səbəb-

https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99bi%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99bi%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99miyy%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
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lərini bilməkdir. Əbu Hamid əl-Qəzali görə, fəl-

səfə şübhədir (skeptisizm). Şübhə dəqiq məlu-

mat əldə etmək üçün fəlsəfi bir yanaşmadır. İn-

gilis filosofu-rahibi Roger Baconnun (Rocer Be-

kon) fikrincə, fəlsəfənin vəzifəsi insanların xoş-

bəxtliyi və rifahı üçün lazım olanları etməkdir.  

İtalyan Cordano Brunonun fikrincə, fəlsə-

fənin vəzifəsi təbiəti bilməkdir.  

Elmi biliklərin tarixi ilə bağlı tədqiqatlar 

göstərir ki, elmi inkişaf şərqlə qərb arasında za-

man-zaman yerini dəyişsə də inkişafını davam 

etdirmişdir. Elmi biliklər əvvəlcə Şərq siviliza-

siyasında inkişaf etmiş, daha sonralar isə Yunan 

dünyasına köç etmiş və Qərbə keçərək mövcud-

luğunu əhatəli və əlaqəli şəkildə davam etdir-

mişdir. Elmi biliklərin inkişafının əsasən dörd 

mərhələyə bölünməsi elmdə bəlli məsələdir: 

1. Misir və Mesopotamiya sivilizasiyaları 

ilə üst-üstə düşən eksperimental biliklərin topla-

ma mərhələsi. 

2. Qədim Yunanıstanda kainatı şərh et-

məklə bağlı sistemli biliklərin formalaşması 

mərhələsi. 

3. Bir tərəfdən Yunan fəlsəfəsini xristian 

dininin təsiri ilə uzlaşdırmağa çalışan Qərb, di-

gər tərəfdən ―Elm Çində olsa belə, gedib öyrə-

nin‖ deyən, elmi fəaliyyəti vacib hesab edən, 

yeni nailiyyətlərə yönəldən İslam dünyasının in-

kişaf etdiyi Orta əsrlər mərhələsi. 

4. İntibah və ondan sonra başlanan inki-

şafların davamı olan müasir elm mərhələsi. 

Müxtəlif dövr filosoflarının düşünmə tər-

zinin müqayisəsi göstərir ki, fəlsəfəyə ortaq bir 

tərif vermək mümkün deyil. Ancaq təriflərdən 

də göründüyü kimi, fəlsəfə ilə biliklər, elm ara-

sında qaçılmaz bir əlaqə mövcuddur. Elmdən 

fərqli olaraq fəlsəfə təbiət və cəmiyyətlə bağlı 

gerçəkliyi bir tam olaraq qavrayıb araşdırmağa 

və sistemləşdirməyə çalışır. Həm də dərketmə 

elm aləmi ilə məhdudlaşmır, ondan kənarda da 

bu və digər formada ictimai şüur formalarına 

məxsus biliklər mövcuddur. 

Fəlsəfənin elm kimi öyrəndiyi sahələr 

çoxdur. Onlardan bilik, elm və təhsillə daha sıx 

bağlı olan: Ontologiya, epistemologiya, aksiolo-

giya  və məntiq istiqamətlərinə diqqət yetirək.  

Ontologiya (yunan sözü: ὄντος-var olan, 

λόγος- təlim) varlıq haqqında təlimdir. Varlıq 

sözü ―var olmaq‖, ―mövcud olmaq‖, ―üzə çıx-

maq‖, ―reallıq‖ və s. mənalarını verir. Fəlsəfə 

elmində varlığın müxtəlif formaları kimi materi-

ya, şüur, ideyalar, hisslər, insanların fantaziyala-

rı və sair qəbul olunur.  

Ontologiya anlayışından ilk dəfə Aristotel 

istifadə etmişdir. Aristotelin antologiyası var 

olanı var olduğu kimi, ilk öncə olan nə olduğu-

nu öyrənməkdən ibarətdir. Ontologiyanın ən 

önəmli sualı; ―İlk olan nədir?‖ ―hər şeyin baş-

lanğıcı nədir?‖ ―bütün varlıqların ilk tozu-zərrə-

ciyi nədir?‖ Məna etibarı ilə eyni olan bu sual-

larla bağlı yunan filosoflarının hər birinin bir-

birindən fərqli özünəməxsus fəlsəfi düşüncələri 

elmə bəllidir. Hər şeyin ilk başlanğıcının Fales 

su, Anaksimandr apeyron (əbədi hərəkətdə olan, 

sonsuz, qeyri-müəyyən, keyfiyyətsiz materiyanı 

ifadə etmək üçün Anaksimandrın tətbiq etdiyi 

anlayış Yunan dilindən Avropa dillərinə keç-

mişdir, hərfi mənada sonsuz, hüdudsuz dumanlı, 

bulanıq maddə deməkdir), Anaksimen hava, He-

rakl od, Pifaqor ədədlər (sayı), Empedokl tor-

paq, su, hava və od, Demokrit atomlar, Platon 

ideya, Aristotel enerjini, Dekart Tanrı, Spinoza 

tanrı və təbiət, Marks maddə... olduğunu hesab 

edirdilər. Ontologiya ayrıca olaraq Allah varmı? 

və ya yoxdur, insan nədir? kainat ağılla şərh 

olunan bir nizam içindəmi? kimi sualları da ca-

vablandırmağa çalışır. Müasir ontologiya elmi 

var olanla, var ola biləcəkləri araşdırır, elmi 

biliklərdən düzgün formalaşması və istifadəsini 

əsaslandırır, elmdə cavabı tapılmayan bir çox 

sualların müzakirəsinə və həllinə yol açır.  

Epistemologiya (yunan sözü: ἐπιστήμη – 

bilik, bacarıq və λόγος – təlim) – biliyin təbiəti, 

əhatəsi və qaynağını öyrənən fəlsəfənin bir 

sahəsidir. Bu termini ilk dəfə fəlsəfə elmində 

şotland filosofu Ceyms Frederik Feryer ―Metafi-

zikanın əsasları‖ (1854) kitabında işlətmişdir. 

Bir qayda olaraq biliklərin bir ucunda insan dü-

şüncəsi, digər tərəfində isə həqiqət vardır.  

Bilik nədir? mənbəyi varmı, varsa nələrdir? 

doğru hesab etmək olarmı? doğruluğun ölçüsü 

nədir? mütləq doğru olan bilik varmı?‖ kimi 

suallara cavab axtaran epistemologiyanın mövzu-

su əldə olunan biliklərin mütləq olub olmadığını 

araşdırmaqdır. Bu gün təhsildə önəmli məsələlər-

dən biri də təlim prosesində yeni biliklərin gəti-

rilməsi, eyni zamanda onların kəşfi və axtarışıdır.  

Aksiologiya (yunan sözü: ἀξία - dəyər, 

λόγος- təlim) mədəniyyətin və fəlsəfənin bir is-

tiqaməti olaraq etik, estetik, epistomoloji insani 

https://az.wikipedia.org/wiki/Ontologiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Epistemologiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Aksiologiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Aksiologiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C9%99dim_yunan_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/Yunan_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C9%99ls%C9%99f%C9%99
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dəyələrin nə olduğunu öyrənən elmdir. Fəlsəfi 

düşüncənin təməlləri olaraq ontologiya və epis-

temologiyadan sonra isə oksiologiya üçüncü sa-

hə hesab edilir. Ontologiyanın köməkliyi ilə hər 

hansı bir varlığın olması, epistemologiyanın kö-

məkliyi ilə bu varlıqla bağlı biliklərin həqiqiliyi-

ni təsdiqləyirik. Aksiologiyanın köməkliyi ilə 

isə var olanın epistemoloji həqiqətlərindən isti-

fadə edərək nəzəri və praktik işlər görürük. 

Aksiologiya, eyni zamanda, ―tərbiyəli - tər-

biyəsiz, yaxşı - pis, xeyir - şər, xoşbəxtlik - bəd-

bəxtlik, vicdanlı - vicdansız və s. kimi dəyərlərə 

də aydınlıq gətirir. Bundan başqa ―insani dəyər-

lərin mənbəyi nədir, varmı və ya yoxdur, varsa 

onlar təbiətdən və ya insandanmı qaynaqlanır?‖, 

―əxlaqı yaxşı - pis kimi kateqoriyalara ayırarkən 

nələr ölçü olaraq götürülə bilər?‖, ―bunların ölçü-

ləri nələrdir?‖, ―bu ölçülər həmişə belə olub, yox-

sa indimi belədir?‖. Əxlaq insan davranışı ilə əla-

qəli olduğundan, insan tərəfindən istifadə olunan 

bütün dəyərlər aksiologiyanın predmetidir. Yu-

nan alimlərindən Demokrit əxlaq qurucusu, Sok-

rat isə əxlaq filosofu kimi tanınır. 

Məntiq (yun. λογική) - mülahizələr haq-

qında, dərketmənin qanunları, metodları və for-

maları haqqında elmdir. Məntiq haqqında bilik-

lər təfəkkürlə alındığından, onu düzgün təfəkkür 

haqqında elm kimi də qəbul etmək olar. Məntiq 

düşünmə yolu ilə bəlli olanlar arasında əlaqələr 

qurmaqla bildiklərmizdən bilmədiyimiz biliklə-

rin çıxarılması prosesidir. Məntiqin əsas vəzifəsi 

bütün dövrlərdə eyni olub: nəticə çıxartmaq, 

mümkün olan hər şeyi tədqiq və analiz etməkdir.  

Gündəlik həyatda olduğu kimi, elmdə də 

hər cür yeni bilik yalnız metodların tətbiqi ilə 

qazanılır. Elmlərin nəzəri hissələri fəlsəfə kimi 

qəbul edilə bilər. Elmi-tədqiqat laboratoriyala-

rında sübuta yetirilməklə qazanılan biliklər isə 

fəlsəfənin deyil, elmin mövzusuna çevrilir. İn-

san idrak prosesi nəticəsində əvvəllər ona mə-

lum olmayanı kəşf edir, bu yeni bilik hesab olu-

nur. ―Bilik‖, ilk növbədə həqiqətin insan bey-

nində əks olunması kimi başa düşülür. Bilik – 

insanın özü və onu əhatə edən aləm və bu alə-

min amilləri haqqında məlumat toplusudur. Bir-

bir ilə sıx əlaqədə olan və məntiqi yolla biri di-

gərindən alınan biliklər müəyyən qrup, biliklər 

sistemi kimi formalaşaraq müxtəlif elmlərin əsa-

sını təşkil edir.  

Bu gün elmi yollarla əldə olunan biliklər ən 

doğru biliklər hesab olunur. Elmi biliklərin özü-

nəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Bu müəyyən bir 

sahəyə mənsub olan elmi biliklərə dair müvafiq 

araşdırma və yoxlama metodunun olmasıdır. 

Elmi metod adlanan bu üsul həm məlumatın əldə 

edilməsində, həm də əldə edilən məlumatların 

yoxlanılmasında istifadə olunan bir vasitədir. 

Elmilik dərəcəsinə görə biliklər iki yerə bö-

lünür: elmi biliklər və elmə aid olmayan kənar 

biliklər. Elmi biliklərin özü də iki yerə bölünür:  

-təcrübə və müşahidəyə əsaslanan empirik 

biliklər; 

-bəlli faktlar və abstrakt modellərin analizi 

nəticəsində əldə olunan nəzəri biliklər. 

Bütün hallarda elmi biliklər empirik və ya 

nəzəri yollarla sübuta yetirilməlidir. Elmdən 

kənar biliklərə isə elmin şərh edə bilmədiyi və 

ya elmi əsaslara söykənməyən bilikləri aid et-

mək olar. Bura ayrı-ayrı şəxslərin (ekstrasenslər, 

şamanlar, adətlər və s.) düşüncəsinin məhsulu 

olan bilikləri də aid etmək olar. 

İndiki zamanda bir çox fəaliyyət sahələri 

modernləşir. Bu fəaliyyət sahələri insanlardan 

yeni biliklər və bacarıqlar tələb edir. Xüsusilə 

də əməyin biliklərlə əvəzlənməsi prosesi art-

maqdadır. Yaxın gələcəkdə ənənəvi peşələrin 

yaradıcılıq və ideyaların hasilatı ilə səciyyələ-

nən yeni fəaliyyət növü ilə əvəz olunması ehti-

malını artırır. Son dövrlərdə ―biliklərə əsaslanan 

cəmiyyət‖, ―informasiya cəmiyyəti‖, ―informa-

siya iqtisadiyyatı‖, ―intellektual idarəetmə‖, ―in-

tellektual iqtisadiyyat‖, ―intellektual idarəetmə 

mərkəzi‖ ―intellektual idarəetmə sistemləri‖, 

―ağıllı robotlar‖ kimi terminlərin tez-tez işlən-

məsi təsadüfi deyildir. BMT-nin insan inkişafı 

Proqramında əmək - dəyər nəzəriyyəsini ―bilik-

lərə əsaslanan dəyər‖ (―knowledge - value‖) nə-

zəriyyəsinin getdikcə sıxışdırdığı qeyd olunur. 

―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış‖ İnkişaf 

Konsepsiyasında və ―Azərbaycan Respublika-

sında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiya-

sı‖nda insan kapitalının inkişafı, bilik və innova-

siyalara əsaslanan inkişafı prioritet təşkil edir (1). 
Problemin aktuallığı. Biliyin təbiətinin müəy-

yənləşdirilməsi aktuallığı ilə diqqət mərkəzinə gəlir.  

Problemin yeniliyi. Biliyin təbiətinə müna-

sibət bildirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. 
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HYBRID EDUCATION IS A REQUIREMENT OF THE TIMES 

Xülasə. Məqalədə müasir dövrdə cəmiyyət qarşısında duran əsas problemlərdən biri olan ―COVİD-

19‖ pandemiyası dövrü təhsil sisteminin pozulması və bu pozulmanın sistemləşdirilməsi yollarından bəhs 

olunur. Hibrid təhsil modelləri və onun labüdlüyü məsələləri işıqlandırılır. Hibrid təhsilin məzmunu və ma-

hiyyəti aşıqlanır. Təhsil prosesinin nümunələrini əks etdirən parametr göstərilir. 

Açar sözlər: hibrid təhsil, təhsil modeli, hibrid sistem, təhsil texnologiyaları, sinxron, qarşılıqlı öyrənmə 

Резюме. В статье рассматривается нарушение системы образования во время пандемии 

COVID-19, одна из основных проблем, стоящих перед обществом в современное время, и способы 

систематизации этого нарушения. Освещены вопросы гибридной модели образования и его неизбеж-

ности. Уточняется содержание и сущность гибридного образования. Отображается параметр, отража-

ющий примеры учебного процесса. 

Ключевые слова: гибридное образование, образовательная модель, гибридная система, образо-

вательные технологии, синхронное, взаимное обучение 

Summary. The article discusses the violation of the education system during the COVID-19 pan-

demic, one of the main problems facing society in modern times, and ways to systematize this violation. The 

issues of hybrid education model and its inevitability are highlighted. The content and essence of hybrid 

education is clarified. A parameter is displayed that reflects examples of the educational process. 

Key words: hybrid education, educational model, hybrid system, educational technologies, synchro-

nous, mutual learning 

Müasir təhsildə gedən qlobal proseslərin 

səciyyəvi xüsusiyyəti onun cəmiyyətin tələbatı-

nı ödəyə bilməsi, fasiləsiz modernləşməsidir. 

Təhsildə modernləşmənin əsas məqsədi bu gün 

reallaşan təhsil şəraitində yüksək keyfiyyətə nail 

olmaqdır. İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemlə-

ri qlobal tendensiyalara uyğun inkişaf edir. Qlo-

bal tendensiyalar isə dünyanın yeni inkişaf sə-

viyyəsi və baş verən qlobal vəziyyətlərlə müəy-

yən edilir. Bu məqsədlə bir çox ölkələrdə mü-

vafiq təhsil strategiyaları və inkişaf proqramları 

hazırlanmış, hazırda icra edilməkdədir. Bu gün 

təhsildə strateji yanaşma, innovasiya digər fəa-

liyyət sahələrinə nisbətən daha vacibdir. 

―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inki-

şafı üzrə Dövlət Strategiyası‖nın icrası innovativ 

ideyalar əsasında milli təhsilin inkişafına dəstək 

verir. Əslində təhsil tarixindəki bütün islahatlar 

ictimai inkişafdan doğan innovasiyaların təhsildə 

sistemli tətbiqinə xidmət etmişdir. Təhsildə inno-

vasiya dedikdə, müxtəlif yeniliklərin təlim-tərbi-

yənin məqsəd, məzmun, metod və formalarına 

tətbiqi, təhsilin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edil-

məsində pedaqoq və təhsilalanın müştərək fəaliy-

yətlərinin yeni biliklər əsasında, yeni metodla 

təşkili nəzərdə tutulur. Təhsildə innovasiyalar 

təhsil islahatları, müəyyən məqsədli inkişaf proq-

ramları çərçivəsində, mərkəzləşdirilmiş formada 
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və ya təhsil müəssisəsinin təşəbbüsü ilə lokal for-

mada həyata keçirilə bilər. Bu zaman pilot layihə 

çərçivəsində eksperimental fəaliyyət təşkil edilə 

bilər. Təbii ki, bütün bu proseslər hüquqi-norma-

tiv baza əsasında reallaşmalıdır. 

Hər bir təhsil müəssisəsi yeniləşmə prose-

sində 3 mərhələdən keçir: 

 təşəkkül mərhələsi - yeni təhsil müəssi-

səsinin, yeni kollektivin yaranması və ya kollek-

tivin böyük hissəsinin təzələnməsi; 

 fəaliyyət mərhələsi - təlim-tərbiyə pro-

sesinin ənənəvi, stabil proqram və pedaqoji tex-

nologiyalar əsasında işinin təşkili; 

 inkişaf mərhələsi - təlim-tərbiyənin 

köhnə məzmunu və mövcud pedaqoji texnologi-

yalar yeni sosial-iqtisadi tələblərə cavab vermə-

diyindən yeni məzmun, forma və texnologiyala-

rın yaradılması və tətbiqi. 

İnkişafda olan təhsil müəssisələri ənənəvi, 

stabil formatda işləyən təhsil müəssisələrindən 

fərqlənir. Bu fərqlər özünü idarəetmədə də göstə-

rir. Ənənəvi iş rejimində müsbət nəticə verən pe-

daqoji texnologiyalar bəzi hallarda yeni-innovativ 

iş rejimində arzu olunan nəticələr verməyə bilər. 

Təhsil müəssisələrində innovativ fəaliyyətin əsas 

subyekti müəllim, idarəetmə obyekti isə təlim-tər-

biyə prosesidir. İnkişaf etmiş təhsil müəssisələrin-

də idarəetmənin predmeti təhsilin məqsədi, məz-

munu, metod və formalarıdır. Praktik olaraq, hər 

bir innovasion təhsil prosesinin obyekti təhsilalan-

lardır. Tədqiqatçıların və təhsil müəssisəsi rəhbər-

lərinin əsas vəzifəsi təhsilin proqnozlaşdırılan 

nəticələrinə maksimum yaxınlaşmaqdır. Ona görə 

təhsil müəssisəsində tətbiq edilən hər bir innovasi-

ya prosesi idarə edilməlidir.  

İnnovativ informasiya texnologiyalarının 

tətbiqi aktuallığı ilə gündəmdədir. Əlbəttə, bu 

zaman şəraitə uyğunluq nəzərə alınmalıdır və ya 

şəraitə uyğunlaşdırılma aparılmalıdır. Bu ba-

xımdan təhsil sahəsində yeni terminlər, yeni təd-

ris formalarının tətbiqi aktuallığı ilə gündəmdə-

dir. Distant təhsil, virtual öyrənmə, hibrid tədris 

kimi innovativ təhsil formaları geniş tətbiq 

olunmağa başlandı və günün tələbinə çevrildi. 

Müasir dövrün öyrənmə mühitində informa-

siya texnologiyalarından istifadə gündəlik tələbata 

çevrilməkdədir. Xüsusən qlobal problemlərdən 

biri COVID – 19 pandemiyası səbəbi ilə dünya 

təhsil sisteminin pozulması öyrənmə mühitində 

əsaslı dəyişikliklər etmək zərurətini yaratdı. Koro-

navirus pandemiyası kimi qeydə alınan xəstəliyin 

qısa zamanda bütün dünyaya yayılması məktəblə-

rin bağlanmasına səbəb oldu. Bu vəziyyət təhsil 

idarəedicilərinin qarşısına vəziyyətdən çıxış yolu 

axtarmaq kimi yeni vəzifələr qoydu. Beləliklə, 

təhsilin məsafəli tədris prosesi aktuallaşdı.  

Qabaqcıl infоrmasiya teхnоlоgiyalarının 

təhsil prоsesində aktiv istifadəsi sоn illərdə mü-

təmadi oldu. İnfоrmasiya teхnоlоgiyaları (tele-

kоmmunikasiyalar, infоrmasiya mühiti, internet) 

öyrənməni məsafəli təhsildə reallığa çevirdi. 

Öyrənmə mühitinin virtual, distant, onlayn, hib-

rid kimi modelləri cəmiyyətə təqdim olundu, 

çoxsaylı öyrənmə proqramları hazırlandı. 

Pandemiya dünya təhsil sisteminin bütün 

səviyyələrinə və pillələrinə, o cümlədən təhsil 

iştirakçılarına geniş təsir göstərmiş, onların iş 

sistemini, iş rejimini dəyişdirmişdir. Təhsil mü-

təxəssisləri, tədqiqatçıları təhsilə yeni tədris mo-

delləri təqdim etdi, o cümlədən informasiya, 

kommunikasiya, kompüter elmləri mütəxəssis-

ləri tədrisi normal səviyyədə həyata keçirə bilə-

cək kompüter proqramları, layihələri hazırladı-

lar. Bu proqramlar pandemiyadan çox-çox əv-

vəllər yaranıb istifadə olunsa da, pandemiya 

dövründə kütləvi formada tətbiq olundu. Məc-

buriyyətdən yaranan yeni təhsilalma formaları-

nın tətbiqi təhsilalanlar və təhsilverənlər üçün 

çətinliklərlə yanaşı, uğurlu nəticələrin də əldə 

olunmasına gətirib çıxartdı. Əvvəllər bu model-

lərdən yalnız təhsil işçilərinin, ali məktəb tələ-

bələrinin, müxtəlif sahədə bilik və bacarıqlarını 

artırmaq istəyən, özünütəhsil proqramlarına qo-

şulan insanların bir hissəsi istifadə edirdilərsə, 

pandemiya dövründə artıq regionların ən ucqar 

ərazilərində yaşayan məktəblilər də bu proqram-

ların, təhsil formalarının tətbiqinə cəlb olundu.  

Hal-hazırda kompüter texnologiyalarının 

istifadəsinə əsaslanan bir çox təlim modeli möv-

cuddur. Bunların bir çoxunun idarə edilməsi is-

tifadəçiyə həvalə edilmişdir və tədrisə nəzarəti 

istifadəçi həyata keçirir. Haqqında söz gedən 

təhsil formalarından biri hibrid təhsil modelidir. 

Bu təhsil forması şagirdlərin bir qrupu ilə sinif-

də, digər qrupu ilə onlayn qoşulmaqla məşğələ-

lərin təşkilidir. Məqsəd sinifdə şagirdlərin say 

çoxluğunun qarşısını almaqla sinifdaxili sosial 

məsafənin yaradılması şəraitində dərsin təşkili-

dir. Bu zaman dərsə onlayn qoşulan şagirdlərin 

internet təminatının olması mütləqdir.  

https://az.wikipedia.org/wiki/Pandemiya
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Təhsilin hibridləşdirilməsi uzunmüddətli 

bir prosesdir və heç bir şəkildə ənənəvi tədris 

praktikasını əvəz etmir. Empirik bir araşdırma 

bazasının olmaması səbəbindən bu cür təhsilin 

faydalarını indi qiymətləndirmək olduqca çətin-

dir. Hibrid sinif şagirdləri, mövzu sahəsindəki 

biliklərə əlavə olaraq, heç bir kəmiyyət təhlili 

üçün uyğun olmayan bacarıqlar əldə edirlər. Şa-

girdlər ən son proqram təminatı ilə işləmək, ko-

mandada yeni bir şəkildə ünsiyyət qurmaq, vaxtı 

və onlayn idarəetmə bacarığını inkişaf etdirmək 

təcrübəsi qazanırlar. 

Hibrid öyrənmə modelləri ilə təhsilin gə-

ləcəyi cəlbedici görünür. Yenilikləri, mövcud 

məktəb infrastrukturunu və ənənəvi tədris təcrü-

bələrini şəkildə birləşdirmək müəllimdən yeni 

bacarıqlar tələb edir. Əslində hibrid və ya qarı-

şıq öyrənmə fərdi və uzaqdan öyrənmənin hər 

hansı bir birləşməsidir və bu yanaşma, təhsildə 

illərdir tətbiq olunur. Hibrid öyrənməni təsnif 

etmək üçün üç fərqli xüsusiyyəti qeyd edək: 

  Zaman: sinxron (eyni zamanda ―real 

vaxt‖ olaraq bilinir) və ya asenkron (fərqli za-

manlarda ardıcıl) ola bilər, həmçinin hər ikisin-

dən də bir az ola bilər; 

 Məkan: şəxsən ola bilər (eyni fiziki 

yeri paylaşan üz-üzə olaraq da bilinir) və ya 

uzaq ola bilər (fərqli fiziki yerlərdə iki və ya da-

ha çox adam); 

 Qarşılıqlı əlaqə: ünsiyyət istiqaməti (bir 

tərəfli; iki istiqamətli və ya çox yönlü) və ya işti-

raketmə növündən asılı olmayaraq açıla bilən (bir 

şəxs başqaları ilə qarşılıqlı əlaqə qurmadan tək 

öyrənir), məhdud iştirak (başqaları ilə qarşılıqlı 

əlaqənin məhdud olduğu, qurulduğu və ya nəzarət 

edildiyi yer) və yüksək iştirak (başqaları ilə aktiv 

və dinamik mübadilə müntəzəm və vacibdir). 

 Bu ölçüləri və alt komponentlərini nə-

zərə alaraq, müxtəlif hibrid öyrənmə birləşmə-

ləri mövcuddur. Nə öyrədildiyini, harada, kim 

tərəfindən və kimə ünvanlandığını göstərən ən 

yaxşı birləşməni tapmaq çətindir. Bu birləşmə-

lərin hər biri üçün fərqli texnologiya birləşdirilə 

bilər. Bütün bu cəhətlərin hibrid öyrənmə nö-

vündə güclü təsirləri olacaq. 
Problemin aktuallığı: Hibrid öyrənmə mo-

delləri ilə təhsilin gələcəyi cəlbedici görünür. Ye-

nilikləri, mövcud məktəb infrastrukturunu və ənə-

nəvi tədris təcrübələrini şəkildə birləşdirmək müəl-

limdən yeni bacarıqlar tələb edir. Əslində hibrid və 

ya qarışıq öyrənmə fərdi və uzaqdan öyrənmənin hər 

hansı bir birləşməsidir və bu yanaşma, təhsildə 

illərdir tətbiq olunur. 
Problemin elmi yeniliyi. Hibrid təhsil – və-

ziyyətdən asılı olaraq təhsil mühitinin yaradılması 

üçün yeni, qabaqcıl texnologiyaların köhnə, sınanıl-

mış metodlar ilə birləşməsindən ibarət bir təhsil for-

masıdır. Yəni, məsələn, ənənəvi təhsil sistemi müəy-

yən səbəblərdən öz işini icra etmirsə və yaxud icra 

edə bilmirsə, o zaman digər alternativ təhsil növləri-

nin tətbiqi elə hibrid təhsilin tətbiqi deməkdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. İnnovativ in-

formasiya texnologiyalarının tətbiqi aktuallığı ilə 

gündəmdədir. Əlbəttə, bu zaman şəraitə uyğunluq 

nəzərə alınmalıdır və ya şəraitə uyğunlaşdırılma apa-

rılmalıdır. Bu baxımdan təhsil sahəsində yeni ter-

minlər, yeni tədris formalarının tətbiqi aktuallığı ilə 

gündəmdədir. Distant təhsil, virtual öyrənmə, hibrid 

tədris kimi innovativ təhsil formaları geniş tətbiq 

olunmağa başlandı və günün tələbinə çevrildi. 
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Xülasə: Məqalədə distant təhsilin yaranması və inkişaf tarixindən bəhs edilir. Göstərilir ki, distant təh-

sil XVIII əsrdə Kaleb Filips adlı bir şəxsin 1728-ci ildə Boston Gazette-də məktub mübadiləsi ilə ölkənin 

müxtəlif yerində yaşayan insanlara stenoqrafiya öyrətməyi təklif etməsi ilə təhsil sahəsində maraqlı innovasi-

yaya çevrilib. Sonralar radionun, televiziyanın, kompüter və internetin yaranması distant təhsilin imkanlarını 

daha da inkişaf etdirmişdi. Distant təhsil İngiltərə və ABŞ-da daha çox inkişaf etmişdi. Məqalədə hər iki öl-

kənin distant təhsil təcrübəsi və distant təhsilin prioritetləri açıqlanır. 

Açar sözlər: distant təhsil, onlayn dərs, məktublaşma yolu ilə öyrətmə, radio və televiziya vasitəsi ilə 

öyrətmə, kompüter və internet yolu ilə öyrətmə, açıq universitet 

 

Summary: The article deals with the history of the emergence and development of distance education. 

It is noted that distance education became an interesting innovation in the field of education in the XVIII 

century, when Caleb Phillips offered to teach shorthand to people living in different parts of the country with 

an exchange of letters in the Boston Gazette in 1728. Later, the advent of radio, television, computers, and 

the Internet further expanded the possibilities of distance education. Distance education was more developed 

in England and the United States. The article describes the experience of distance education in both countries 

and the priorities of distance education. 

Keywords: distance education, online lessons, to teach with letter, to teach with radio and television, 

to teach with computer and internet, open university. 
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Резюме: В статье рассматривается история возникновения и развития дистанционного образо-

вания. Отмечается, что дистанционное образование стало интересным нововведением в области обра-

зования в XVIII веке, когда Калеб Филлипс предложил обучать стенографии людей, живущих в раз-

ных частях страны, с обменом письмами в Boston Gazette в 1728 году. Позже, Появление радио, теле-

видения, компьютеров и Интернета еще больше расширило возможности дистанционного обучения. 

Дистанционное образование было более развито в Англии и США. В статье описывается опыт дис-

танционного обучения в обеих странах и приоритеты дистанционного образования. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-уроки, учить письмом, учить по радио и 

телевидению, учить с помощью компьютера и Интернета, открытый университет. 

GiriĢ. Dünyada əsrlərin süzgəcindən uğur-

la keçən elə təcrübələr var ki, onlar insanların 

fəaliyyətinin episentrində özünə yer tutmaq şərə-

finə layiq görülmüşdür. Belə təcrübələrdən biri 

də təlim prosesinin təşkilidir. Hələ qədim insan 

bu prosesin aliliyini, zəruriliyini, cəmiyyət həya-

tının inkişafının ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu 

başa düşmüş, gördükləri, eşitdikləri, dərk etdiklə-

ri, öyrəndikləri, bildikləri, zəruri saydıqları nə 

varsa hamısını yeni nəslə öyrətməyə başlamışdı. 

Təlim prosesi zaman-zaman təcrübə topladıqca 

inkişaf etdi, onun məzmunu təkmilləşdi. İlk dövr-

lərdə bilik öyrətmə vəzifəsi yerinə yetirməyə baş-

layan bu proses sonradan yeni nəslə bacarıqlar 

aşılamaq, kamil, ideal, hərtərəfli inkişaf etmiş 

şəxsiyyət yetişdirmək, tərbiyə etmək, inkişaf et-

dirmək, sosiallaşdırmaq və s. kimi vəzifələri öz 

üzərinə götürdü. Təsadüfi deyil ki, təhsilin tarixi 

təlim innovasiyaları ilə zəngindir. 

Distant təhsilin yaranması təhsilin tarixin-

də pedaqoji cəhətdən maraqlı olan innovasiya-

lardan biri XVIII əsrdə baş verdi. Kaleb Filips 

adlı bir şəxs 1728-ci ildə Boston Gazette-də 

məktub mübadiləsi ilə ölkənin müxtəlif yerində 

yaşayan insanlara stenoqrafiya öyrətməyi təklif 

etdi (1). Bu distant təhsilin yaranması idi. Kaleb 

Filipsin bu addımı məsafədən təhsilin mümkün-

lüyünü sübut etdi. Ona qədər təlim prosesi bir 

məkanda müəllimlə şagirdin qarşılıqlı münasi-

bəti prosesində baş vermişdi. Keyleb Filips sü-

but etdi ki, müəllimlə şagird bir məkanda olma-

dan da təlim prosesini təşkil etmək olar. Beləlik-

lə, XVIII əsrdə təhsilin tarixində yeni texnologi-

yaya imza atıldı və distant təhsil formasının 

əsası qoyuldu. Həmin dövrdə nə informasiya 

texnologiyaları, nə internet, nə də media vasitə-

ləri var idi. Əvəzində dövrün insanlararası əlaqə 

forması kimi poçt xidmətləri mövcud idi və Ka-

leb Filips bu xidmətlərdən istifadə edərək, dis-

tant təhsilin əsasını qoydu. 

Məktublaşma yolu ilə öyrətmə - distant 

təhsilin başlanğıcına təkan verdi. ―Hamıya hər 

şeyi öyrətmək‖ (Y.A. Komenski) ideyasından 

qidalanan maarifçilik hissləri qürur və vüqarla 

zirvədə duran ən ali hisslərindən biridir. İnsanı 

öyrətmək istəyi kiminsə sadəcə arzusu deyil, bu 

istəyin arxasında insana əsrlər boyu əldə edilmiş 

mədəniyyətin öyrədilməsi və bu yolla cəmiyyəti 

inkişaf etdirmək, insanların həyat fəaliyyətini 

daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq durur. Bu yol-

da insanlar nələr fikirləşməyiblər? Onlar, necə 

deyərlər, ―iynə ilə gör qazmağa‖ da razı olublar, 

təki insanlara nəyisə öyrətməyin yolunu tapa 

bilsinlər. Məktublaşma yolu ilə təhsil vermək is-

təyini başqa nə cür adlandırmaq olar? 

Distant təhsilin inkişafında Guqlielmo 

Markoninin ixtirası Nobel mükafatı laureatı 

Guqlielmo Markoninin tədqiqatları radionun ya-

ranmasına yol aşdı. Radionun yaranması insan-

lar tərəfindən möcüzə kimi qarşılandı. Amma 

maraqlıdır ki, insanlar radioya qulaq asıb həzz 

alanda maarifpərvər insanlar radionun təhsil im-

kanlarını ―ölçüb-biçməyə‖ başladılar. Onları bir 

sual maraqlandırırdı: ―Görəsən radio yolu ilə 

öyrətməni həyata keçirmək mümkündür?‖ 

Onlar düşüncələrində yanılmadılar. Təhsil 

həyatında radio yolu ilə öyrətmə təcrübəsi öz 

praktik təcəssümünü tapdı və məsafədən təhsil 

vasitəsinə çevrildi. Radio yayımının ortaya çıx-

ması nəticəsində federal hökumət Salt Layk Si-

tinin Müqəddəslər Universitetinə radio ilə təhsil 

lisenziyası verdi (2). 

Radio öz sələfi ilə müqayisədə daha geniş 

təhsil imkanlarına malik idi. Lakin radionun mə-

safədən təhsil imkanlarını təhlil edəndə onun 

müxtəlif nöqsanlara malik olduğu məlum olur. 

Bu nöqsanlar sırasına aşağıdakıları daxil edilir: 

1. Radionu dinləmək ―intellektual passivliyi‖ in-

kişaf etdirir. 2. Radio bir tərəfli əlaqə vasitəsi-

dir. 3. Radio ilə təlimatı ―şagirdin fərdi tutu-

mu‖na uyğunlaşdırmaq çətindir. 4. Dinləyicinin
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"üz ifadələri və jestləri" olmadığına görə radio-

nu dinləmək üz-üzə rabitə ilə müqayisədə daha 

az təsirli olur. 5. Yayım vaxtlarını dərs cədvəllə-

rinə uyğunlaşdırmaq çətindir. 6. Proqramlar 

maarifçilər tərəfindən deyil, radio sənətçiləri və 

maliyyə işçiləri tərəfindən hazırlanır. 7. Proq-

ramlar demək olar ki, məktəb kurikulumuna 

əsaslanmır. 8. Müəllimlərin çoxu işdə daha çox 

saat çalışmaq məcburiyyətində qalır (3). 

Distant təhsildə televiziya erası XX əsrin 

əvvəllərində ―televiziya‖ sözü meydana gəldi. 

Yunanca uzaq mənasında işlənən ―tele‖ və latın-

ca görmək mənasında işlənən ―visio‖ sözləri te-

leviziya kəlməsinin yaranmasına rəvac verdi. 

Bu kəlmə uzağı görmək mənasını verirdi. 

Televiziyanın kəşfi insanları özünə daha 

çox cəlb edə bildi. Bu gün televiziya vasitəsi ilə 

hətta internetə belə qoşulmaq olur. Əgər radio 

vasitəsi ilə informasiya əldə etmək daha məqsə-

dəuyğun idisə, televiziya insanlara informasiya 

ilə yanaşı daha maraqlı verilişlər təqdim etmək 

imkanına malikdir. 

Əlbəttə ki, insanlar televiziyanın təhsil im-

kanlarını yoxlanmalı idilər, yoxladılar da. Nəti-

cədə təhsilin tarixində bu istiqamətdə aşağıdakı 

təcrübələr toplandı: 1. İova Dövlət Universiteti 

təhsil televiziyasını yaratmaq üçün 1945-ci ildə 

Federal Rabitə Komissiyasına müraciət etdi və 

lisenziya aldı. 1950-ci ildə televiziya ilə təhsil 

proqramlarına başladığı üçün dünyada ilk təhsil 

televiziyası yayımçısı oldu (Saettler, 1990). 2. 

1953-cü ildə Hyuston Universiteti kredit üçün 

televiziya kollec dərsləri təklif etməyə başladı. 

3. 1965-ci ildə Wisconsin Universiteti telefon 

vasitələrindən istifadə edərək həkimlər üçün 

əyalət səviyyəsində təhsil proqramına başladı. 4. 

1968-ci ilə qədər Nebraska-Linkoln Universite-

tinin Müstəqil Təhsil Liseyindən məsafəli təhsil 

yolu ilə akkreditə olunmuş lisey diplomu əldə 

etmək mümkün oldu. 5. 1969-cı ildə İngiltərədə 

―Britaniya açıq Universiteti‖ quruldu. 6. 1976-cı 

ildə kampusu olmayan ilk "virtual kollec" 

fəaliyyətə başladı. (5; 6). 

Radio ilə müqayisədə televiziya yolu ilə 

öyrətmə müəyyən üstünlüklərə malikdir. Televi-

ziya yolu ilə öyrətmə təlimin ənənəvi formada 

təşkilinə daha yaxındır. 

Həm radio, həm də televiziya ilə öyrətmə-

nin üstün cəhətləri də var, çatışmazlıqları da. 

Həm radio, həm də televiziya yolu ilə öyrətmə 

birtərəfli prosesdir, burada əks əlaqə yoxdur. 

Məktublaşma yolu ilə öyrətmədə heç olmasa, 

məktubla göndərilən məlumatı öyrəndikdən son-

ra tapşırıqları həll edib, cavab məktubu ilə həmin 

tapşırıqların həll edilmiş forması müəllimə geri 

göndərilirdi. Bu vasitə ilə əks əlaqə yaradılır və 

öyrənənin bilikləri qiymətləndirilirdi. 

Radio və televiziya yolu ilə öyrənmədə 

təhsilalanların bilikləri necə mənimsəməsini, 

ümumiyyətlə, ―dərslərdə iştirak etmələrini‖ 

müəyyən etmək mümkün deyil. Radio və televi-

ziyada əks əlaqənin olmaması bu vasitələrdən 

yalnız könüllü olaraq öyrənmək istəyənlərə dərs 

keçmək imkanı verir. 

Bu gün mətni kompüterdə yığmaq imkanı 

genişdir və çap olunmuş materialların elektron 

poçt vasitəsi ilə göndərilməsi yolundan istifadə 

edilir. Bundan əlavə, öyrətmə multimedia sis-

temləri ilə mətn audio, video materialların in-

sanlara və qruplara çatdırılmasına da imkan ve-

rir. Təbii ki, bu yanaşmadan daha çox distant 

təhsilə üstünlük verən açıq universitetlərdə isti-

fadə olunur. Bu universitetlərdə tələbələrə təq-

dim olunan materiallar mütəxəssislər tərəfindən 

ali məktəbin kurikulumuna əsasən hazırlanır. 

Tələbələrlə əks əlaqə yaradılmasına, onla-

rın bilikləri necə mənimsəməsinin yoxlanılması-

na xüsusi diqqət yetirilir. İnformasiya texnologi-

yalarının inkişafı bu yoldan istifadə imkanlarını 

sadələşdirir. Çap materiallarının belə təqdim 

olunması asinxron öyrənmə kimi mənalandırılır. 

Ədəbiyyatda çap materiallarının təqdim edilmə-

si yolu ilə öyrətmə distant təhsilin ayrı inkişaf 

mərhələsi kimi ayırd edilir (7) və qeyd edildiyi 

kimi çap materialları ilk əvvəl məktublaşma yo-

lu ilə, indi isə komputer və internet vasitəsi ilə 

öyrənənlərə çatdırılır və bu gün onlayn dərslərin 

bir hissəsinə çevrilmişdir. Bu yol ilə öyrətmə 

müasir dövrdə necə deyərlər, daha da ―qol-qa-

nad açaraq‖ yeni formalarda özünü göstərir. 

Son illərdə yeni formada hazırlanan kitab-

lar buna nümunə kimi göstərilə bilər. 

Əgər internetin inkişafının ilkin mərhələ-

sində distant təhsildə asinxron əlaqə formaları 

insanları heyrətləndirirdisə, informasiya texno-

logiyalarının inkişafı sinxron təhsilin yaranma-

sına rəvac verdi. Beləliklə, internet və informa-

siya texnologiyalarının təkmilləşməsi onlayn tə-

lim mühitinin yaranmasına səbəb oldu. Elektron 

auditoriyalar əmələ gəldi. Bu həm müəllimlər, 
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həm də şagirdlər (tələbələr) üçün daha əlçatan 

oldu (11). 

İngiltərədə Açıq Universitetdə fəaliyyət 

göstərən Təhsil Mərkəzləri məsafədən təhsilin 

həm nəzəri, həm də təcrübi ədəbiyyat bazalarına 

malikdir. Burada dünyada məsafəli təhsillə bağlı 

tədqiqat işləri, qiymətləndirmə hesabatları, kurs 

modulları, kitablar, jurnal məqalələri və müvəq-

qəti materialların hamısının siyahıları mövcud-

dur (12). 

Açıq təhsilin coğrafiyasının getdikcə bö-

yüməsi bu təhsil formasının ən yaxın gələcəkdə 

təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin əsas hissəsi-

ni təşkil edəcəyi qənaətinə gəlmək imkanı verir. 

Açıq təhsilə marağın artma səbəblərindən biri 

də təhsilalanlara nəyin, nə vaxt və harada öyrə-

niləcəyi ilə seçim azadlığının verilməsidir. Təh-

silin bu formasında təhsil alanlar ənənəvi təhsil-

də təhsil alanlardan daha motivasiyalı olması ilə 

fərqlənir. 

ABŞ-da distant təhsil Amerika Birləşmiş 

Ştatlarında da məsafədən təhsil sürətlə inkişaf 

edir. Bunun əsas səbəbi ölkədə təhsilin əhəmiy-

yətinin daha yüksək səviyyədə dərk edilməsi nə-

ticəsində daha çox insanın təhsil almağa həvəsli 

olmasıdır. İnsanların həyat fəaliyyətində rəqabə-

tin çox olması, ömür boyu təhsil almağın zəruri-

liyinin dərk edilməsi, cəmiyyətin sosial həyatın-

da dəyişikliklərin baş verməsi, elm və texnika-

nın inkişaf sürəti, insanlarda yaradıcılıq keyfiy-

yətlərinin inkişafına ehtiyacın artması bu həvəsi 

motivləşdirən əsas amillərdir. Ali təhsilini bitir-

miş hər hansı bir gənc oğlan və qız istehsalatda 

həmin elmi baza ilə bir neçə il uğurlu fəaliyyət 

göstərə bilir. 

Məsafədən təhsil təcrübəsində İnternetdən 

istifadə edilməsi XXI əsrin əvvəllərindən ABŞ-

da distant təhsilin inkişafını sürətləndirdi. Bu 

inkişaf yeni postsənaye iqtisadiyyatının ortaya 

çıxmasını şərtləndirdi. Məsafədən təhsilin gələ-

cəyi, əsas nəzəri konsepsiyalar qəbul edilərək 

özünün post-sənaye mühitinə uyğunlaşdırma qa-

biliyyətini və qurumların tədris xərclərini azalt-

maq imkanını özündə ehtiva edir. Nəticə 2020-

ci ildə pandemiyanın elan edilməsi onlayn dərs-

ləri aktuallaşdırdı. Onlayn dərslər distant təhsil 

deyil, amma onun bir növüdür. Onlayn dərslər 

zamanı bu dərslərlə müqayisədə təhsilin ənənəvi 

təşkili formasının böyük üstünlüklərə malik ol-

ması təsdiq olundu. Lakin distant təhsilin də öz 

prioritetləri var. Məsələn, distant təhsil fövqəla-

də hallarda (pandemiya dövründə və s.), təhsilin 

alma imkanları məhdud olan uşaqların təhsil al-

masında (sağlamlıq imkanları məhdud olan, 

müxtəlif səbəblərdən təhsil almaq üçün yaşayış 

yerini tərk edə bilməyənlər və s.), hər hansı 

müəssisədə işləyərkən ixtisası artırma zərurəti 

yarandıqda, ömür boyu təhsilin reallaşmasında 

və s. geniş imkanlara malikdir. Bundan əlavə, 

xəstə olduğu üçün dərsə gələ bilməyən şagirdlin 

geri qalmaması və yaxud dərsdən sonra uşaqlar-

la əlavə məşğələ və fakültativ məşğələ keçiril-

məsi üçün də distant təhsilin imkanlarından ya-

rarlanmaq mümkündür. Hətta tələbələrin imta-

han qabağı məsləhət saatlarının təşkilində də 

onlayn əlaqədən istifadə etmək olar. Onlayn əla-

qə bu imkanları genişləndirir. Məişət həyatımız-

da onlayn ünsiyyət və əlaqələr genişləndiyi ki-

mi, təhsil mühitində onlayn əlaqələr genişlənir. 

Düşünürük ki, bu imkanlardan düzgün istifadə 

edilməsi təhsilalanlarin daha keyfiyyətli bilik və 

bacarıqlara yiyələnməsi üçün geniş üfiqlər açır. 
Problemin aktuallığı. Distant təhsilin yaran-

ması və inkişafı tarixinə münasibətin bildirilməsi 

aktuallıq daşıyır. 

Problemin yeniliyi. Distant təhsilin yaran-

ması və inkişafı tarixi diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılardan ötrü faydalı olacaqdır. 
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OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 

Резюме. Статья посвящена вопросу актуальности технологии организации самостоятельной ра-

боты студентов при дистанционном образовании. Самостоятельная работа выступает как важнейшее 

условие для их саморегуляции в развитии мотивированной деятельности студента, его потенциала. 

Выполняется самостоятельная работа под руководством преподавателя на основе интерактивного 

взаимодействия с ним посредством применения информационных и коммуникационных технологий. 

В статье внимание уделяется некоторым особенностям (возможностям и условиям) дистанционной 

технологии по организации самостоятельной работы студентов. Эффективность разрешения данного 

вопроса зависит от уровня адаптации студента к возможностям и условиям электронной культуры.  

Ключевые слова: дистанционное образование, технология организации, самостоятельная 

работа студентов, преподаватели, высшие школы.  

Xülasə. Bu məqalə distant təhsildə tələbələrin müstəqil işinin təşkili texnologiyasının aktuallığı məsə-

ləsinə həsr edilmişdir. Müstəqil iş, bir tələbənin əsaslandırılmış fəaliyyətinin, potensialının inkişafında onla-

rın özünü tənzimləməsinin ən vacib şərtidir. Müstəqil iş müəllimin rəhbərliyi altında informasiya və kommu-

nikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə onunla interaktiv qarşılıqlı əlaqə əsasında həyata keçirilir. Bu 

məqalədə tələbələrin müstəqil işinin təşkili üçün məsafəli texnologiyanın bəzi xüsusiyyətlərinə (imkanlarına 

və şərtlərinə) diqqət yetirilir. Bu məsələnin həllinin effektivliyi tələbənin elektron mədəniyyətin imkanlarına 

və şərtlərinə uyğunlaşma səviyyəsindən asılıdır. 

Açar sözləri: distant təhsil, təşkilat texnologiyası, tələbələrin müstəqil işi, müəllimlər, ali məktəblər. 

Summary. The article is devoted to the issue of the relevance of the technology of organizing inde-

pendent work of students in distance education. Independent work acts as the most important condition for 

their self-regulation in the development of a student's motivated activity, his potential. Independent work is 

carried out under the guidance of a teacher on the basis of interactive interaction with him through the use of 

information and communication technologies. The article focuses on some features (opportunities and condi-

tions) of distance technology for organizing students' independent work. The effectiveness of resolving this 

issue depends on the student's level of adaptation to the possibilities and conditions of electronic culture. 

Key words: distance education, organization technology, independent work of students, teachers, hig-

her schools.  



Технологии дистанционного образования в организации самостоятельной работы студентов  

23 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №5, 2021 

На нынешнем этапе дистанционное 

образование является характерной чертой 

современного мира. Дистанционные техно-

логии стремительно развиваются и активно 

применяются во всех сферах отечественного 

высшего образования. Оно позволяет полу-

чать необходимое образование вне зависи-

мости от возраста и семейного положения, 

без отрыва от работы, а также дополнитель-

ное образование, пройти курсы повышения 

квалификации и переквалификации. Сегодня 

готовность преподавателя к применению в 

образовательном процессе технологий дис-

танционного обучения является частью его 

профессиональной компетентности, особен-

но, в организации самостоятельной работы 

студентов, успешность которой в большей 

степени зависит от уровня их самостоятель-

ности, как характерный признак их профес-

сионально-познавательной деятельности. Ис-

пользование дистанционных технологий сту-

дентами в самостоятельной работе дает им 

возможность значительно повысить уровень 

работы в приобретении знаний по специаль-

ности. Следовательно, технология органи-

зации самостоятельной работы студентов и 

его качество соответственно международ-

ным требованиям приобретает особую ак-

туальность в условиях отечественного дис-

танционного образования, становится необ-

ходимым в его высших школа как важный 

компонент системы по подготовке специа-

листов.  

Обобщающий анализ как отечествен-

ной, так и зарубежной социально-психолого-

педагогической литературы показывает, что 

сегодня подготовка студентов к использова-

нию дистанционных средств обучения обус-

ловлены Web-курсами, CD-ROM, учебной 

литературой на бумажном носителе и т. д. 

Представляем в качестве нижеуказан-

ных схем (1, 2, 3) некоторые особенности 

технологии организации самостоятельной 

работы студентов на основе ее характерных 

черт в дистанционном образовании.  

Итак, технология организации самос-

тоятельной работы студентов в условиях 

дистанционного образования имеет свои осо-

бенности, которые подчеркивают специфику 

ее использования. Здесь преподаватель выс-

тупает не как интерпретатор знаний, а как 

координатор, выполняя роли тьютора, автора 

курсов, консультанта, мотиватора. Он выби-

рает активные и развивающие методы обуче-

ния студентов и технологии для реализации 

личностно-профессиональной деятельности, 

а также помогает им самостоятельно приоб-

ретать знания из различных источников и 

применять их на практике. Следует, что пре-

подаватель, выполняя свои новые роли, неп-

роизвольно создает плодотворные условия 

для организации самостоятельной деятель-

ности студентов в условиях дистанционного 

обучения. Другой особенностью являются 

возможности дистанционного контакта пре-

подавателя со студентами в процессе их са-

мостоятельной работы как продуктивное 

условие для реализации личностно-ориенти-

рованного подхода к обучению в этом нап-

равлении, учитывающего индивидуальные 

качества, потенциалы и образовательные 

цели студента. Это значит, студент «должен 

понимать и видеть цель самостоятельной 

работы, обнаружить педагогические зако-

номерности и на их основании основывать 

процесс ее выполнения, вскрыть потен-

циальные ошибки, предлагать более эффек-

тивную модель ее построения» [1]. Следует, 

что студент посредством интернет-техноло-

гий имеет возможность автономно выпол-

нять самостоятельную работу и в то же 

время может в любой момент поддерживать 

диалог с преподавателем с помощью средств 

телекоммуникации. Например, если у сту-

дента появились вопросы по определенной 

теме, то он быстро задает вопрос преподава-

телю и получает ответ.  

Все вышеизложенное отображается в 

нижеследующих семах (1,2,3). 
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Схема 1. Роли и возможности преподавателя по организации дистанционного 

контакта со студентами в процессе их самостоятельной работы (по Т.А. Бондаренко). 

 

 

Схема 2. Особенности дистанционных технологий, активизирующих 

самостоятельную работу студента (по А.А. Толстеневой). 

Тьютор 
Автор 

курсов 

Студент 
Студент 

Преподаватель 

Организатор 

VatsApp удобен для организации 

быстрого консультирования    

Студент 

Viber удобно для организации 

быстрого консультирования    

SkySmart (интерактивная рабочая тетрадь) 

Zoom для организации 

видеоконференции 

Студент 

Консультант 
Мотиватор 

Лекции (сетевые, видео, слайд). 

Семинары (виртуальные лабораторные обучающие, контролирующие 

работы). 

Практические занятия (On- и Off-line консультации преподавателей). 

Учебная практика (сетевые форумы, видеоконференции, дискуссии). 

Экзамены, зачеты (тестирование) 

- поиска информации в сети исполь-

зование web-браузеров, баз данных;

- пользования информационно-поисковых и информационно-справочных системам,

автоматизированными библиотечными системами, электронными журналами;

Технология 

организации 

процесса развития 

самостоятельной 

работы студентов: 

- использования html-редакторов, web-браузеров, графических редакторов.

- создания тематических web-страниц и web-квестов;

- организации диалога в сети (исполь-

зование электронной почты, синхронных 

и отсроченных телеконференций); 
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Схема 3. Структура взаимосвязи дистанционного обучения с уровнем его 

использования в организации самостоятельной работы студентов (по Бондаренко Т.А). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обобщая содержание схем (1, 2, 3), 

можно сформулировать научно-теорети-

ческий вывод о том, что сегодня эффектив-

ная организация целенаправленной познава-

тельной деятельности студентов невыпол-

нима без использования электронных обра-

зовательных ресурсов, при помощи которых 

осуществляется результативное взаимо-

действие между профессорско-преподава-

тельским составом и студентами на расстоя-

нии, где, безусловно, процесс развития 

самостоятельной работы студента строится, 

в основном, на его личностно-ориентирован-

ном подходе к познавательной деятельности 

в области знаний выбранной им темы.  

Актуальность проблемы. Дистан-

ционное образование, проводимое в Азер-

байджане, выдвигает новые требования к 

высшим школам в технологическом алгорит-

ме организации самостоятельной работы 

студентов.  

Научная новизна проблемы. Вопрос 

технологии организации самостоятельной 

работы студентов исследуется как предмет 

научного познания, целью которого является 

рассмотрение характерных особенностей 

использования дистанционных технологий в 

этом направлении, где обусловлены предель-

но опосредованная роль преподавателя и са-

мостоятельная роль студента.  

Практическая значимость проб-

лемы. Теоретико-практические основы тех-

нологии организации самостоятельной ра-

боты студентов являются полезным педаго-

гическим материалом для субъектов образо-

вательного процесса высших школ.  
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INDEPENDENT WORK IN CHEMISTRY AS A MEANS OF ACHIEVING 

THE BEST KNOWLEDGE RESULTS AMONG STUDENTS 
 

Резюме: Самостоятельная работа выполняется без непосредственного участия учителя, но по 

его заданию в специально предоставленное для этого время. Развитие личности невозможно предста-

вить без самостоятельной деятельности. Таким образом целью самостоятельной работы является: ук-

репление и систематизирование знаний, полученных в процессе обучения; формирование критичес-

кого мышления, аналитических и исследовательских способностей; развить навыки самоконтроля и 

оценки работы. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, самостоятельная работа по химии, развитие 

ученика, роль самостоятельной работы в образовании 

 

Xülasə: Sərbəst iş müəllimin iştirakı olmadan həyata keçirilir, lakin onun tapşırığı ilə nəzərdə tutul-

muş vaxtda həyata keçirilir. Şəxsiyyətin inkişafını sərbəst iş olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Beləlik-

lə, sərbəst işin məqsədi tədris prosesində əldə olunan biliklərin möhkəmləndirilməsi və sistemləşdirilməsi, 

tənqidi təfəkkürün, analitik və tədqiqat qabiliyyətlərinin formalaşdırılması, işin özünənəzarət və qiymətləndi-

rilməsi vərdişlərini inkişaf etdirməkdir. 

Açar sözlər: sərbəst iş, kimyada sərbəst iş, şagirdin inkişafı, təhsildə sərbəst işlərin rolu 

 

Summary: Independent work is carried out without the direct participation of the teacher, but on his 

assignment in a specially provided time for this. Personal development is impossible to imagine without in-
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dependent activity. Thus, the goal of independent work is: to strengthen and systematize the knowledge 

gained in the learning process; to form critical thinking, analytical and research abilities; to develop self-

control and evaluation skills. 

Key words: independent work, independent work in chemistry, student development, the role of 

independent work in education 

Анализ монографических работ, посвя-

щѐнных проблеме организации самостоятель-

ной работы школьников, П.И. Пидкасистого, 

И.А. Зимней, показал, что понятие самостоя-

тельной работы трактуется неоднозначно: 

Самостоятельная работа - это такая работа, 

которая выполняется без непосредственного 

участия учителя, но по его заданию, в 

специально предоставленное для этого время, 

при этом учащиеся, сознательно стремятся 

достигнуть поставленные цели, употребляя 

свои усилия и выражая в той или иной форме 

результат умственных или физических дейст-

вий. Организация самостоятельной работы - 

это ответственная и сложная работа каждого 

учителя. Воспитание активности и самостоя-

тельности, необходимо рассматривать, как 

составную часть воспитания учащихся. Это 

задача выступает перед каждым учителем в 

числе задач первостепенной важности. Гово-

ря о формировании у школьников самостоя-

тельности, необходимо иметь ввиду две тесно 

связанные между собой задачи. Первая их 

них заключается в том, чтобы развить у уча-

щихся самостоятельность в познавательной 

деятельности, научить их самостоятельно 

овладевать знаниями, формировать свое 

мировоззрение; а суть второй заключается в 

том, чтобы научить учащихся самостоятельно 

применять имеющиеся знания в процессе 

обучения и практической деятельности. 

Самостоятельная работа не самоцель. 

Она является средством борьбы за глубокие и 

прочные знания учащихся, средством форми-

рования у них активности и самостоятель-

ности как черт личности, развития их умст-

венных способностей. Для формирования це-

лостной и гармоничной личности необходимо 

систематическое ее включение в самостоя-

тельную деятельность, которая приобретает 

характер проблемно-поисковой деятельности. 

Передовые педагоги всегда считали, 

что на уроке учащиеся должны трудиться по 

возможности самостоятельно, а учитель дол-

жен руководить этим самостоятельным тру-

дом, давать для него материал. Задание, пред-

лагаемые для самостоятельной работы, долж-

ны вызывать интерес учащихся. Оно дос-

тигается новизной выдвигаемых задач, необ-

ычностью их содержания, раскрытием перед 

учащимися практического значения задачи 

или метода, которым нужно овладеть. Вер-

бальный способ обучения, на данный момент 

времени является менее эффективным, так 

как изменяются цели обучения, их направ-

ление на формирование навыков творческой 

деятельности, а также в связи с развитием 

компьютерных технологий. В условиях науч-

но-технической революции быстрое «старе-

ние» сведений вызывает необходимость не-

прерывного пополнения знаний. Однако 

самопроизвольное формирование рациональ-

ных приемов учения протекает медленно и 

малоэффективно. Поэтому школьников нуж-

но учить методам самостоятельной учебной 

работы. Можно выделить такие виды само-

стоятельной работы учащихся, как: работа с 

книгой, учебной и справочной литературой, 

составление конспектов, решение задач и вы-

полнение упражнений, лабораторные работы 

и фронтальный эксперимент, работа с разда-

точным материалом, рецензирование ответов 

и выступлений товарищей, подготовка сооб-

щений и рефератов, наблюдение опытов и 

построение умозаключений на основе их ре-

зультатов, продумывание и конструирование 

схем и установок, изготовление некоторых 

приборов и учебных пособий, выполнение 

практических заданий во время экскурсий, 

постановка опытов и выполнение наблюде-

ний в домашних условиях. В процессе управ-

ления самостоятельной деятельностью не 

последнее место принадлежит преподавате-

лю, так как он принимает прямое (затем кос-

венное) участие в организации педагогичес-

кого процесса. В связи с этим следует пере-

числить следующие принципы управления: 

1) дифференцированный подход к уча-

щимся с соблюдением посильности учебных 

заданий; 
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2) планомерное возрастание интеллек-

туальных нагрузок и последовательный 

переход к более неточным и неполным ука-

заниям по выполнению самостоятельной 

работы; 

3)  постепенное отдаление учителя и за-

нятие им позиции пассивного наблюдателя 

за процессом; 

4)  переход от контроля учителя к само-

контролю. 

 Степень самостоятельности, как и сте-

пень усвоения материала, а также мотивация 

к уроку, различны в зависимости от учащих-

ся. Поэтому необходимо дифференцирован-

но подходить к обучению каждого учащего-

ся. Дифференциация обучения - это создание 

разнообразных условий обучения, для раз-

личных классов, групп с целью учѐта их осо-

бенностей.  

Самостоятельные работы, должны быть 

разнообразны, для привлечения внимания 

всего класса. К.Д. Ушинский отмечал «Дитя 

требует деятельности беспрестанно и утом-

ляется не деятельностью, а ее однообразием 

и односторонностью». Самостоятельная ра-

бота учащихся - ведущая и активизирующая 

форма обучения. Самостоятельная работа, 

приносит детям самые положительные пере-

живания, вселяет им уверенность в себя, 

приносит радость за свои успехи, учит 

школьников самостоятельно находить реше-

ния и ответы на поставленные вопросы. Ор-

ганизация самостоятельной работы по хи-

мии, имеет особенности в зависимости от 

изучаемой темы и класса обучения. Напри-

мер, группе более активных учащихся мож-

но предложить самостоятельные работы по-

искового характера. Задания такого типа по-

буждает учеников к осознанной деятельнос-

ти, даѐт возможность учащимся самим найти 

путь и способ решения определенной задачи 

на основании имеющихся знаний. К таким 

заданиям, могут относиться задания, осно-

ванные на генетической взаимосвязи и 

свойствах изучаемых веществ.  

Например: 

*Fe->FeCL3->Fe(OH)3->Fe2O3-

>Fe2(SO4)3->FeCL3->Fe(NO3)3->Fe2O3->Fe 

В данном задании учащиеся, самостоя-

тельно должны подбирать те вещества, кото-

рые реагируют с исходными веществами с 

образованием нужного продукта реакции. 

Как дидактическое явление самостоятельная 

работа представляет собой, с одной стороны, 

учебное задание, т.е то, что должен выпол-

нить ученик, объект его деятельности, а с 

другой стороны, как форму проявления соот-

ветствующей деятельности: памяти, мышле-

ния, творческого воображения. Имеется три 

основных типа самостоятельной работы: 

1. репродуктивные (копирующие); 

2. частично-поисковые (эвристические) 

3. исследовательские 

1) Задание репродуктивного типа, тре-

бует выполнения тех или иных действий по 

образцу. Например: работа с вопросами сле-

дующего теста: Какое из перечисленных 

веществ имеет ионную кристаллическую 

решѐтку? А) SiO2 Б)Н2 В)СаСI2 Г)Н2SO4  

2) Самостоятельные работы частично-

поискового характера, побуждает учащихся 

к сознательной деятельности.  

Например: Напишите уравнения реак-

ций, с помощью которых можно осущест-

вить превращения: Сера → сероводород → 

сульфид калия → сульфид меди(II) 

3) Исследовательская самостоятельная 

работа: это некоторого рода ученические 

исследования, которые закрепляют и систе-

матизируют знания учащихся.  

Примером исследовательской само-

стоятельной работы может служить выпол-

нение учащимися, например, такого задания: 

Требуется получить в лаборатории сульфат 

меди в кристаллической форме. Предложите 

и осуществите два наиболее удобных в прак-

тическом отношении способа получения. 

Формы самостоятельных работ:  

1. коллективные  

2. групповые 

3. индивидуальные (в том числе диффе-

ренцированные)  

4. Письменные работы, контролирую-

щего характера.  

5. Семинары.  

Самостоятельная работа должна иметь 

минимум шаблонности, ибо основная ее за-

дача-развитие познавательных способностей, 

инициативы и творчества ученика. Коллек-

тивная форма самостоятельной работы: ра-
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бота учащихся по одному или нескольким 

заданиям <<средней>> трудности. 

Например: в IX классе организуется 

самостоятельная работа с целью закрепления 

знаний о составлении уравнений электроли-

тической диссоциации веществ: 

1. Какие ионы (попарно) будут связы-

ваться в малодиссоциирующие вещества в 

растворе, содержащем ионы: H
+
, Ca

2+
, OH

-
,

Zn
2+

, K
+
,SO4

2-
.Запишите уравнения реакций.

2. Запишите уравнения диссоциации

следующих веществ: H3PO4, Fe(OH)2, BaCl2, 

K2CO3, AgI, Ca(OH)2.  

Групповая форма самостоятельной ра-

боты: Работа выполняется в микрогруппах от 

2 - 4 человек. Обязательными элементами 

групповой работы считается: наличие и осоз-

нание цели; выполнение индивидуального за-

дания каждым участником работы в соот-

ветствии с общей целью; формулировка вы-

вода сообща на основании обобщения резуль-

татов, полученных каждым членом группы; 

соотнесение вывода с поставленной в начале 

работы целью. При индивидуальной форме 

самостоятельной деятельности, необходимо 

учитывать различие в индивидуальных осо-

бенностях учащихся. Работу такого типа при-

нято называть индивидуально-дифференци-

рованной. Выполняя такого рода задания, 

учащиеся правильно оценивают свои дости-

жения, тем самым еще с большим интересом 

вовлекаются в учебную деятельность. 

Например: 

Примером такого задания для IX класса 

по теме <<Электролиты>> может быть 

следующее задание:  

1. Составьте полное ионное уравнение,

соответствующее сокращенному: Ag
+

+ I
-
 =

AgI↓ 

2. Допишите сокращенное ионное урав-

нение реакции: Ba
2+

 + ... = BaCO3 ↓ и составь-

те соответствующее полное ионное уравнение.  
Научная актуальность проблемы: Тра-

диционное обучение учащихся отдавало приори-

тет предметному знанию, в основу образователь-

ного процесса были положены научные положе-

ния. Однако сейчас недостаточно передать уче-

нику определенную сумму знаний, основы нау-

ки. Образование должно формировать способ-

ность к творчеству, способствовать превраще-

нию творчества в норму, в инструмент сверше-

ний во всех сферах человеческой деятельности - 

в труде, науке, технике, культуре, искусстве, 

управлении, политике.  

Научная новизна проблемы: Современ-

ный педагог должен быть нацелен на такую орга-

низацию учебной деятельности учащихся, кото-

рая предполагает самостоятельную работу 

школьников по самодобыванию знаний под 

руководством учителя, который соединяет 

познавательный процесс с заинтересованностью 

в результатах своего труда.  

Практическая значимость проблемы: 
Образование уже сейчас должно дать человеку 

не только сумму базовых знаний, не только 

набор полезных и необходимых навыков труда, 

но и умение самостоятельно воспринимать и 

осваивать новое: новые знания, новые виды и 

формы трудовой деятельности, новые приемы 

организации и управления, новые эстетические и 

культурные ценности. 

Литература 

1. Гузеев, В.В. Методы и организационные формы обучения- Москва: Народное образование. -

2001, -128 с. 

2. Зайцев, О.С. Методика обучения химии – Москва // М.: ВЛАДОС. -1999 – 384 с.

3. Чернобельская, Г.М. Методика обучения химии в средней школе, -2002, № 1 -38-43 с.

4. Широва, М.Ф. Организация самостоятельной работы учащихся // Химия в школе, -

2001, № 9. -38-45 с. 

5. Соболева, Э.А. Организация самостоятельной работы с учебником. // Химия в

школе, -2002, № 1. -38-44 с. 

E-mail: ahmedova-humay98@mail.ru

Рецензенты: проф. Ф.M. Садыгов

доц. K.Н. Хагвердиев 

Redaksiyaya daxil olub: 28.09.2021



Lütfi Zadənin qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin təhsilə tətbiqi 

31 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №5, 2021 

 

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJĠ FĠKĠR TARĠXĠ 
 

UOT 371.4  

Ġntiqam Hilal oğlu Cəbrayılov 
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun  

Təhsilin nəzəriyyəsi və tarixi şöbəsinin müdiri  

 

LÜTFĠ ZADƏNĠN QEYRĠ-SƏLĠS MƏNTĠQ NƏZƏRĠYYƏSĠNĠN 

TƏHSĠLƏ TƏTBĠQĠ 

 

Интигам Хилал оглы Джабраилов 
заведующий отделом Теории и истории образования Института Образования Азербайджанской 

Республики, доктор наук по педагогике, профессор 

 

ПРИМЕНЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ ТЕОРИИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ЛЮТФИ ЗАДЕ 

 

Intigam Hilal Jabrayilov 
doctor of sciences in pedagogy , professor, head of the department of theory and history of education of the 

Institute of Education of the Republic of Azerbaijan 

 

APPLICATION IN EDUCATION OF THE THEORY OF FUZZY LOGIC LUTFI ZADEH 

 

Xülasə. Məqalədə görkəmli elm xadimi Lütfi Zadənin elmi fəaliyyəti, xüsusilə qeyri-səlis məntiq nə-

zəriyyəsinin mahiyyəti və onun tətbiqi məsələlərindən bəhs olunur. Burada böyük alimin Azərbaycandan 

başlanan həyat yolu diqqətə çatdırılır, Berkli Universitetində onun əldə etdiyi elmi nailiyyətlər barədə məlu-

matlar verilir. Məqalədə Lütfi Zadənin elmi nəzəriyyəsinin təhsilin məzmununda tətbiqi vacibliyi, qiymətlən-

dirmə sisteminin təkmilləşdirilməsində bu nəzəriyyədən istifadənin əhəmiyyəti göstərilir. Böyük alimin ide-

yalarının gələcəkdə də istinad mənbəyi olacağı əsaslandırılır. 

Açar sözlər: Lütfi Zadə, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi, azərbaycanlı alim, texnologiya, elm, təhsil, in-
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Резюме. В статье рассматривается научная деятельность выдающегося ученого Лютфи Заде, в 

частности, сущность теории нечеткой логики и ее применение. Автором освещается жизнь великого 

ученого, начавшаяся в Азербайджане, и приводится информация о его научных достижениях в Универ-

ситете Беркли. В статье показана важность применения научной теории Лютфи Заде в содержании 

образования, важность использования этой теории в совершенствовании системы оценивания. Утверж-

дается, что идеи великого ученого и в будущем будут служить источником справочной информации. 
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Summary. The article discusses the scientific activity of the prominent scientist Lotfi Zadeh, in parti-

cular, the essence of the theory of fuzzy logic and its application. It highlights the life of the great scientist, 

who began in Azerbaijan, and provides information about his scientific achievements at the University of 

Berkeley. The article shows the importance of applying Lotfi Zadeh's scientific theory in the content of edu-

cation, the importance of using this theory in improving the assessment system. It is argued that the ideas of 

the great scientist will continue to be a source of reference in the future. 

Key words: Lotfi Zadeh, fuzzy logic theory, Azerbaijani scientist, technology, science, education, deve-
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Tarixən Azərbaycan xalqı zəngin milli 

mədəni irs yaratmış və bu zənginləşmə bu gün 

də davam edir. Bu mədəni irsin dünya dəyərləri 

sırasında xüsusi yer tutması xalqımızın elmə, 

mədəniyyətə nə qədər yüksək qiymət verməsi, 

onun elmi potensialı, bəşəriyyəti sivil yollarla 

inkişaf etdirmək uğrunda mübarizəsi, yaradıcı 

düşüncə məhsullarının cəmiyyətin tərəqqisinə 

təsir gücü, mütəfəkkirlərin, elm, mədəniyyət xa-

dimlərinin şəxsiyyəti və digər amillərlə izah 

oluna bilər. Təsadüfi deyil ki, xalqımızın yarat-

dığı elmi mədəni irs beynəlxalq səviyyədə yük-

sək dəyər nümunələri kimi qəbul edilir, dünya 

mədəniyyətinin nadir inciləri kimi dəyərləndiri-

lir. Təqdirəlayiqdir ki, cəmiyyətin inkişafına bö-

yük töhfələr vermiş elm və mədəniyyət xadim-

lərinin xatirəsi həmişə hörmətlə yad edilir, yubi-

leyləri keçirilir, onların fəaliyyəti gələcək nəsil-

lərə nümunə, örnək göstərilir. Belə elm xadim-

lərindən biri də dünya şöhrətli azərbaycanlı alim 

Lütfi Zadədir. 2021-ci il bu böyük alimin yubi-

ley ilidir, onun 100 yaşı tamam olur. Azərbay-

can Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyev 25 yanvar 2021-ci ildə Lütfi Zadənin 

(1921-2017) anadan olmasının 100 illiyinin 

qeyd edilməsi haqqında Sərəncam imzalamışdır 

(1). Hazırda ölkəmizdə, dünya elminə böyük 

töhfələr vermiş bu böyük şəxsiyyətin yubiley 

tədbirləri həyata keçirilir. 

Lütfi Zadənin həyatı, onun ömür yolu, ya-

radıcılığı ilk növbədə hər bir azərbaycanlı üçün 

örnəkdir (2,3,4,5,). Ona görə də bu görkəmli 

elm xadiminin həyat və fəaliyyəti, xüsusilə onun 

qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi , bu nəzəriyyənin 

müasir tətbiqi, o cümlədən təhsilə tətbiqi barədə 

fikirlərimizi diqqətə çatdırmaq istəyirik. 

Hər şeydən əvvəl, onun həyata qədəm qoy-

duğu dövrə, təhsil aldığı illərə diqqət yetirək. 

Lütfi Zadə ( Lütfəli Rəhim oğlu Ələsgər-

zadə) 4 fevral 2021-ci ildə Bakıda, Novxanı 

kəndində anadan olmuşdur. 4 il Bakıdakı 16 

nömrəli ümumtəhsil məktəbində təhsil almışdır. 

1920-ci illərdə Azərbaycanda ictimai-siyasi və-

ziyyətin ağır olduğuna görə, o, ailəsi ilə İrana 

köçməyə məcbur olmuşdur. Lütfi Zadə İranda 

əvvəlcə ingilis dili təmayüllü məktəbdə təhsilini 

davam etdirmişdir. Daha sonra Tehran Universi-

tetinin elektrik mühəndisliyi fakültəsində ali 

təhsil almış, 1942-ci ildə universiteti bitirmişdir. 

Lütfi Zadənin Amerika həyatı 1944-cü il-

dən başlamışdır. O, 1944-cü ildə Amerika Bir-

ləşmiş Ştatlarına getmiş, Massaçusets Texnolo-

giya İnstitutuna daxil olmuş və 1946-cı ildə hə-

min institutu da müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 

Lütfi Zadə 1946-cı ildə doktorluq disserta-

siyasını müdafiə etmişdir. 10 il Kolumbiya Uni-

versitetində əvvəlcə professor köməkçisi, 1957-

ci ildən isə professor vəzifəsində işləməyə baş-

lamışdır. O zaman Lütfi Zadə artıq elm aləmin-

də böyük nüfuzu olan bir alim kimi tanınırdı. 

Yüksək reytinqli jurnallarda onun diqqəti cəlb 

edən son dərəcə dəyərli məqalələri çap olunur-

du. Xüsusilə kibernetikanın atası sayılan Nor-

bert Vinerin proqnozlaşdırma nəzəriyyəsini in-

kişaf etdirən Lütfi Zadənin elmi araşdırmaları 

onun elmi yaradıcılığına çox böyük maraq ya-

ratmışdır. Lütfi Zadə yaradıcılığına dərindən bə-

ləd olan elmi rəhbəri Con R.Raqazzini və Kali-

forniya Elmi Mərkəzinin sədri Norbert Viner 

1959-cu ildə onu Kaliforniyadakı Berkli Univer-

sitetinə işə dəvət edirlər. Lütfi Zadə bu təklifi 

qəbul edir və elə həmin ildə ailəsi ilə birgə Kali-

forniyaya gəlir. O, Berkli Universitetində ömrü-

nün sonunadək işləyir. Burada Elektrik mühən-

disliyi və kompüter elmləri kafedrasının müdiri 

və Soft Komputinq İnstitutunun direktoru kimi 

fəaliyyət göstərir. 1991-ci ildə təqaüdə çıxsa da 

universitetin ömürlük professoru seçilir və ömrü-

nün sonunadək burada elmi fəaliyyətini davam 

etdirir. Lütfi Zadə yeganə alimdir ki, Berkli Uni-

versitetində ömürlük professor seçilmişdir (2,3). 

Lütfi Zadə elm tarixində bir sıra funda-

mental elmi nəzəriyyələrin banisi kimi tanınır: 

qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi, təəssüratlar nəzə-

riyyəsi, sistemlər nəzəriyyəsi, sözlə işləyən 

kompüter nəzəriyyəsi, optimal süzgəclər nəzə-

riyyəsi və soft kompyutinq nəzəriyyəsi. 

Qeyd edək ki, 1960-cı illərin ortalarında 

Lütfi Zadə məşhur alim Riçard Bellmanın dedi-

yi kimi, elmdə inqilaba bərabər olan bir kəşf et-

miş, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsini yaratmış-

dır. Bu nəzəriyyənin mahiyyəti barədə danışan 

Lütfi Zadə deyirdi ki, dünyada mütləq heç nə 

yoxdur. Riyazi dillə deyilsə, hər şey 0-1 şkalası 

arasında dəyişir. Bu o deməkdir ki, bütövlükdə 

real dünyanın ümumi mənzərəsi 0 və 1 arasında-

kı yüzlərlə çalarları özündə birləşdirir. Bu nəzə-

riyyə riyaziyyatı ikiləşdirdi, daha doğrusu, klas-

sik riyaziyyat və qeyri-səlis riyaziyyat meydana 
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gəldi (2,3,4). Bu nəzəriyyə insanın dünyanı 

dərketmə imkanlarının nə qədər geniş olduğunu 

təsdiqlədi. Əgər əvvəllər dünyanın qavranılma-

sında yalnız ağ və qara rənglərə istinad olunur-

dusa, Lütfi Zadə nəzəriyyəsi bu baxışlara yeni 

rəng qatdı, ağ və qara arasında çoxlu rəng çalar-

larının olduğunu əsaslandırdı. Əslində bu nəzə-

riyyə təbiətdə və cəmiyyətdə gedən proseslərin 

qeyri-müəyyənliyini daha dəqiq, tam uyğun nə-

zərə almağa imkan verir. 

Aydın məsələdir ki, idrak elmi olan mənti-

qin cəmiyyətin, təbiətin dərk olunmasında, bu 

və ya digər hadisə və proseslərin izahı və şər-

hində böyük əhəmiyyəti vardır. Xüsusilə həqi-

qətin üzə çıxarılmasında məntiqdən istifadə va-

cibdir. Lakin Lütfi Zadənin dediyi kimi, məsə-

lənin mahiyyətinə mütləq mənada yanaşmaq və 

mütləq həqiqət axtarmaq doğru olmazdı. Mütləq 

həqiqət yalnız Allaha aiddir. Digər məsələlərə 

aydınlıq gətirilməsində mütləq yanaşma özünü 

doğrultmur və reallığı əks etdirmir. 

Lütfi Zadə vaxtilə yunan filosofu Aristote-

lin irəli sürdüyü ideyalara da fərqli münasibət 

bildirir, özünün qeyri-səlis məntiqi yanaşmasını 

həyat həqiqətlərinin daha dərindən dərk olunma-

sında açar rolunu oynadığını sübut edir. Məsə-

lən, Aristotelə görə bir insanın dediyi ya doğru-

dur, ya da yalandır. Bu, ―rəng ya qaradır, ya da 

ağdır‖ ideyasına uyğun, yaxud həqiqətin mütləq 

mənasında başa düşülməsini diktə edən konsep-

tual baxışdır. Lütfi Zadə isə öz elmi baxışlarını 

fərqli şəkildə izah edir. Onun baxışlarına görə 

doğru və yalan arasında aralıq dərəcələri vardır. 

Məsələn, çox doğru, bir az doğru, çox yalan, az 

yalan və s. kimi dərəcələr ola bilər. Aristotel isə 

bu aralıq dərəcələri qəbul etmirdi. 

Lütfi Zadə ilk dəfə idi ki, hər şeyin qeyri-

səlis məntiqə əsaslanan uyğun dərəcəsinin oldu-

ğunu sübut etmişdir. Onun araşdırmalarından 

aydın olur ki, əgər hər şeyə ―ağ və qara‖ priz-

masından yanaşılsa, bu, cəmiyyətin məqsədə-

uyğun inkişafında müəyyən ziddiyyətli məsələ-

lərin aradan qaldırılmasında, təbiət və cəmiyyə-

tin harmoniyasının dərindən dərkində və müxtə-

lif problemlərin həll yollarının tapılmasında 

xeyli çətinliklər yaranardı. Qeyri-səlis məntiq 

nəzəriyyəsi bu baxımdan həm də tolerant ma-

hiyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Bu nəzəriyyəyə gö-

rə həll edilə bilməyən problem yoxdur. İstənilən 

problemin həllində tolerant yanaşma həll yolu 

kimi qəbul oluna bilər. Sadəcə olaraq bu nəzə-

riyyənin özünə, burada irəli sürülən ideyalara 

obyektiv nəzərlə baxmaq, mahiyyətdən uzaqlaş-

mamaq şərtilə doğru yolu tapmaq, münaqişələri 

həll etmək mümkün ola bilər. Bu da onu göstərir 

ki, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi qeyri-səlisliyi 

ifadə etsə də əslində obyektiv yanaşmanı təmin 

edir, ona imkanlar yaradır. Cəmiyyətin bütün 

sferalarında, o cümlədən idarəetmə sistemində, 

təbii ki, təhsildə də bu ideyaların tətbiqi əhəmiy-

yəti böyükdür. Kollektivdə, münasibətlər siste-

mində sağlam mühitin, əlverişli rəqabət şəraiti-

nin, birlik və bərabərliyin təmin olunmasında, 

beləliklə, keyfiyyətin inkişafında bu nəzəriyyə-

dən bəhrələnmək, onun tətbiq yollarını öyrən-

mək olduqca vacibdir. Təcrübə göstərir ki, təh-

silin inkişafı innovativ yanaşmaların mənimsə-

nilməsi və onun modern bir model kimi tətbiqi 

inkişafın sürətləndirilməsinin vacib amillərindən 

biridir. 

Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin yaradıl-

ması və onun tətbiq tarixi ilə bağlı bəzi məqam-

ları diqqətə çatdırmaqla da elmi kəşflərin, inno-

vasiyaların tətbiqinin cəmiyyət üçün, eyni za-

manda təhsilin inkişafı üçün nə qədər əhəmiy-

yətli olduğu fikrini bir daha təsdiqləyə bilərik. 

Araşdırmalar göstərir ki, qeyri-səlis məntiq nə-

zəriyyəsi uzun müddət elmi ictimaiyyət tərəfin-

dən lazımi səviyyədə qiymətləndirilməyib, bəzi-

ləri isə onu qəbul etməyiblər. İlk dəfə yapon 

alimləri 1980-ci illərdə bu nəzəriyyədən fayda-

lanmaq qərarına gəliblər. Qısa müddət ərzində 

Yaponiya qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsindən 

istifadə etməklə, Lütfi Zadə ideyalarının tətbiqi 

sayəsində çox böyük gəlir, mənfəət əldə etdi, 

milyardlar qazandı, ölkədə iqtisadiyyatın, səna-

ye sahələrinin inkişafı dünyanı heyrətə gətirdi. 

Bu ölkədə bir sıra şirkətlər öz işlərinin Lütfi Za-

də ideyaları, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi əsa-

sında qurdular. Həmin şirkətlər: Mitsubishi, 

Sony, Canon, Sanyo, Nissan, Honda və s. yeni, 

modern texnologiya əsasında dünyanın ən qa-

baqcıl istehsal kompaniyaları kimi tanındılar və 

bu gün də onların məhsulları özünün keyfiyyəti 

ilə diqqəti cəlb edir. Həmin şirkətlər qeyri-səlis 

məntiq nəzəriyyəsinə əsaslanaraq foto və kame-

ralar, paltaryuyan maşınlar, vakuum kimyəvi tə-

mizləyicilər hazırlayırlar. Avtomobillərin, qatar-

ların, sənaye proseslərinin idarə olunmasında bu 

nəzəriyyələrdən istifadə olunur. 
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1980-ci illərdə Yaponiyanın qeyri-səlis 

məntiq nəzəriyyəsi əsasında əldə etdiyi uğurlar 

bu ölkənin dünya səviyyəsində nüfuzunu xeyli 

yüksəltdi, ölkənin iqtisadi inkişaf potensialı nü-

munə olaraq göstərilməyə başlandı. Ona görə də 

Yaponiya hökuməti Lütfi Zadə əməyini yüksək 

dəyərləndirdi, 1989-cu ildə bu böyük alimə Hon-

da mükafatını verdi. Bu, Yaponiyanın yalnız elm 

adamlarına verdiyi ən yüksək mükafatdır.  

Lütfi Zadə ideyalarının təhsilə tətbiqi yeni 

intellektual gənclərin, insan kapitalının forma-

laşdırılmasında böyük rol oynadı. Yaponiyada 

və digər ölkələrdə təhsilin məzmununda qeyri-

səlis məntiq nəzəriyyəsinin əksini tapması, gənc 

tədqiqatçılara Lütfi Zadə ideyalarının öyrədil-

məsi yeni ixtiralara, inkişafın yeni tarixi mərhə-

ləsinə qədəm qoymağa şərait yaratdı. 2016-cı il-

də yapon alimləri Lütfi Zadə nəzəriyyəsi əsasın-

da dünyada ilk dəfə süni intellektə malik robot 

hazırladılar. Alter adlı robot Tokiodakı Beynəl-

xalq Elm Muzeyində nümayiş etdirilmişdir. 

1980-ci illərdə Yaponiyanın iqtisadi sahə-

də uğurları Amerikada da Lütfi Zadə ideyaları-

nın tətbiq məsələlərinə ciddi yanaşılmasının va-

cibliyini gündəmə gətirdi. ABŞ-ın bir sıra şir-

kətləri, o cümlədən General Motors, General 

Elektric, Motorola, Dupont, Kodak qeyri-səlis 

məntiq nəzəriyyəsinin tətbiqinə başladılar və 

böyük uğurlar qazandılar. 

Ümumiyyətlə, tədricən dünyada bu nəzə-

riyyənin tətbiq sahələri getdikcə genişləndi. İqti-

sadiyyatda, psixologiyada, linqvistikada, siyasət-

də, fəlsəfədə, sosiologiyada, dini məsələlərdə, 

münaqişəli problemlərin həllində, idarəetmə sis-

temlərində və digər sahələrdə qeyri-səlis məntiq 

nəzəriyyəsi tətbiq olunmağa başladı. Danılmaz 

faktdır ki, müasir idarəetmə elminin əsasını Lütfi 

Zadənin yaratdığı nəzəriyyələr təşkil edir. Məhz 

bu nəzəriyyələr əsasında ABŞ-ın Milli Kosmik 

Tədqiqatlar Mərkəzi (NASA) idarəetmə sistem-

lərini tədqiq edir, layihələndirir və tətbiq edir. 

Hər kəsə yaxşı məlumdur ki, XXI yüzillik 

intellekt, o cümlədən süni intellekt, texnologiya-

lar əsridir. Bu yüzillikdə təhsilin inkişafı yeni 

texnologiyalara əsaslanmalıdır. Lütfi Zadə ide-

yalarına, ilk növbədə onun qeyri-səlis məntiq 

nəzəriyyəsinə bələd olmadan, bu nəzəriyyənin 

tətbiq mexanizmlərini öyrənmədən texnologiya-

ları inkişaf etdirmək, onu cəmiyyətin ehtiyac və 

tələbatlarına uyğunlaşdırmaq mümkün deyil. 

Lütfi Zadə ideyaları təkcə bu günümüz üçün 

deyil, həm də gələcəyimiz üçün yol göstərən ba-

xışlar sistemidir. Gələcək kəşf və ixtiraların da 

təməlində Lütfi Zadə ideyaları, ilk növbədə 

onun qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi dayanacaq-

dır. Ona görə də bu gün təhsilin məzmununda 

Lütfi Zadə ideyalarının geniş əksinin tapması 

vacibdir. Bu ideyalar təkcə təbiət, riyaziyyat və 

iqtisadiyyat fənlərinin deyil, digər fənlərin, o 

cümlədən humanitar-ictimai fənlərin də məzmu-

nunda verilməlidir. Təhsil proqramlarında, dərs-

liklərdə qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin öyrə-

dilməsi imkanlarına xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Əgər fakt, hadisə və proseslərin təhlilində ―ağ 

və qara‖, yaxud ‖doğru və yalan‖ prinsipinə de-

yil (Aristotel yanaşması), çoxrəngli, aralıq dərə-

cələrin nəzərə alınması prinsipini əsas götürən 

Lütfi Zadə yanaşmasına istinad etsək o zaman 

daha uyğun nəticəni əldə edə bilərik. Bu baxım-

dan qiymətləndirmə sistemində də Lütfi Zadə 

ideyalarının tətbiqi əhəmiyyəti böyükdür. Bu 

yanaşma daha obyektiv, daha uyğun qiymətlən-

dirmə aparılmasına zəmin yaradır. 

Ümumiyyətlə, Lütfi Zadə ideyaları həmişə 

aktual olaraq qalacaq, cəmiyyətin hərəkətverici 

qüvvələrinin baxışlar sisteminin özəyi olacaqdır. 

Azərbaycanlı alim Lütfi Zadə elm və texnologi-

yaların inkişafına verdiyi töhfələrlə millətlər-

arası dialoqun qurulması sahəsində də böyük 

xidmətlər göstərmişdir. Məhz bu xidmətlərinə 

görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cə-

nab İlham Əliyev 2011-ci il 7 fevral tarixli Sə-

rəncamı ilə Lütfi Zadəni ―Dostluq‖ ordeni ilə 

təltif etmişdir. 

Ürəyi daim doğma Vətəni Azərbaycanla 

döyünən böyük alim Lütfi Zadə 6 sentyabr 

2017-ci ildə Kaliforniyada vəfat etmişdir. O, və-

siyyət etmişdi ki, Vətəni Azərbaycanda dəfn 

olunsun. 29 sentyabr 2017-ci ildə Lütfi Zadənin 

cənazəsi Bakıya gətirildi və son vida mərasimi 

keçirildi. Həmin gün o, Vətən torpağında, Bakı-

da, I Fəxri Xiyabanda dəfn olundu.  

Dünyada səlis insan kimi tanınan qeyri-

səlis məntiq nəzəriyyəsinin yaradıcısı, görkəmli 

elm xadimi Lütfi Zadə azərbaycanlı olduğu 

üçün həmişə fəxr etdiyini deyirdi. Biz də dünya 

şöhrətli bu böyük azərbaycanlı alimlə fəxr edir, 

qürur duyur, onun ideyalarını öyrənir, gələcək 

nəsillərə çatdırmağa və inkişaf etdirməyə çalışır, 

xatirəsini əziz tutmağı özümüzə borc bilirik. 
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Problemin aktuallığı. Azərbaycanın elm və 

mədəniyyət xadimlərinin həyat və fəaliyyətinin öy-

rənilməsi, onların tarixi xidmətlərinin araşdırılması, 

cəmiyyətə verdikləri töhfələrinin tədqiq edilməsi 

elmi-pedaqoji baxımdan da mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə Lütfi Za-

dənin elmə gətirdiyi yeniliklər, ilk növbədə onun 

qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin mahiyyəti və bu 

nəzəriyyənin təhsilə tətbiq məsələləri əsaslan-

dırılmışdır. 

Problemin nəzəri əhəmiyyəti. Məqalədə irəli 

sürülən ideyalar pedaqogika və təhsil tarixini nəzəri 

müddəalarla zənginləşdirir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

əksini tapmış faktlar, Lütfi Zadənin həyat və fəaliy-

yəti ilə bağlı təhlillərin nəticələri tədris resurslarının 

hazırlanması, təlim-tərbiyə prosesində tətbiq üçün 

əhəmiyyətlidir. 
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NIKOLAY DOBROLYUBOV ABOUT A TEACHER‟S PERSONALITY 

 
Xülasə. Müəllim şəxsiyyətinə dair fikirlər saysız-hesabsızdır. Onların hamısının üzərində dayanmaq 

xeyli vaxt aparardı. Bu məqalədə məqsədimiz N.A. Dobrolyubovun fikirlərini diqqət mərkəzinə gətirməkdən 

ibarətdir. 

Açar sözlər: müəllim, müəllim şəxsiyyəti, pedaqoji ideyalar, müəllimin nüfuzu, şagird 

 

Резюме. Существуют многочисленные мнения относительно личности учителя. Сосредоточи-

вание на всех них заняло бы много времени. Наша задача в этой статье привлечение внимания к 

размышлениям Н.А. Добролюбова. 

Ключевые слова: учитель, личность учителя, педагогические идеи, репутация учителя, ученик 

 

Summary. There are numerous opinions regarding a teacher‘s personality. Focusing on all of them 

would take a long time. Our goal in this article is to draw attention to the ideas of N.A. Dobrolyubov. 

Key words: teacher, teacher’s personality, pedagogical ideas, reputation of a teacher, pupil 

 

Müəyyən dövrlər (mövhumatın tüğyan et-

diyi zamanlar) nəzərə alınmasa, müəllim şəxsiy-

yətinə həmişə yüksək qiymət verilib, onun nüfu-

zu gözlənilib. Bu, təbiidir. Müəllim öz mənafe-

yini güdmədən, böyüyən nəslin təlim və tərbiyə-

si üçün çalışıb, gecəsini-gündüzünə qatıb, bəzən 

məhrumiyyətlərlə üzləşib, maneələrlə qarşılaşıb, 

lakin yolundan, əqidəsindən dönməyib. 

Həzrəti Məhəmməd peyğəmbər deyirdi ki, 

elm çöldə dostumuz, tənhalıqda munisimiz, kö-

məksizlikdə yoldaşımız, xoşbəxtlik yolunu gös-

tərənimiz, dostlar arasında zinətimiz, düşmənlər 

arasında isə silahımızdır. Peyğəmbərin qənaətin-

cə, "Kimdən bilik öyrənirsinizsə, ona hörmət 

edin, ona qarşı mehriban olun. Kimə bilik öyrə-

dirsinizsə, ona qarşı da mehriban olun". 

Məlum olduğu kimi, Aristotel Makedoni-

yalı İsgəndərin müəllimi olmuşdu. Öz müəllimi-

ni sonsuz hörmət və məhəbbətlə xatırlayan fateh 

deyirdi: "Valideynlərim məni göydən yerə en-

dirdi, müəllimim isə yerdən göyə qaldırdı". 

Nizami Gəncəvi müəllimi günəşə oxşadır-

dı. L.N .Tolstoyun fikrincə, öz işini sevən müəl-

lim yaxşı müəllimdir, uşaqları və fənnini sevən 

müəllim də əla müəllimdir. 

Müəllim peşəsinə yüksək qiymət verən 

Nəsirəddin Tusi deyirdi: "Varlıqları ən aşağı 

dərəcədən kainatın ən şərəfli mərtəbəsinə qaldı-

ran sənətdən daha şərəflisi nə ola bilər?". 
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Müəllim şəxsiyyətinə Mustafa Kamal Ata-

türk də yüksək dəyər verirdi. Türkiyə Respubli-

kasının yaradıcısı və ilk prezidenti buyururdu: 

"Milləti yalnız və yalnız müəllimləri xilas edə 

bilər. Bir cəmiyyətin millət ola bilməsi üçün 

mütləq müəllimlərə ehtiyacı var: onlar cəmiyyə-

ti həqiqi bir millət halına gətirirlər". 

Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev 

müəllimlik peşəsindən söz düşəndə deyərdi: 

"Müəllim adı ən yüksək addır. Mən yer üzündə 

müəllimdən yüksək ad tanımıram".  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin müəllim şəxsiyyətinə dair 

fikirləri də son dərəcə önəmlidir. Diqqət yetirək: 

―Azərbaycanın əldə etdiyi bütün nailiyyətlərin 

əsasında müəllimin gərgin zəhməti və gündəlik 

fəaliyyəti durur‖. 

Müəllim şəxsiyyətinə dair fikirlər saysız-

hesabsızdır. Onların hamısının üzərində dayan-

maq xeyli vaxt aparardı. Bu məqalədə məqsədi-

miz N.A. Dobrolyubovun fikirlərini diqqət mər-

kəzinə gətirməkdən ibarətdir. 

1836-cı il fevralın 5-də Nijni Novqorodda 

anadan olan Nikolay Dobrolyubov 1861-ci il no-

yabrın 30-da Sankt-Peterburqda dünyasını dəyiş-

mişdir. Bu böyük şəxsiyyət vur-tut 25 il ömür 

sürmüşdür. Fəqət qısa ömründə zəngin irs qoyub 

getmiş, məşhur ədəbiyyat tənqidçisi, jurnalist, 

şair, yazıçı, filosof, publisist kimi tanınmışdır.  

Böyük mütəfəkkirin pedaqoji əsərləri xü-

susilə diqqəti cəlb edir. Respublikamızda hələ 

1963-cü ildə onun ―Seçilmiş pedaqoji əsərləri‖ 

Azərbaycan dilində ―Azərnəşr‖də işıq üzü gör-

müşdür. 

N.A. Dobrolyubovun pedaqoji ideyaları 

N.Q. Çernışevskinin baxışları ilə həmahəng səs-

lənirdi. L.N. Tolstoyun ―azad tərbiyə‖ nəzəriy-

yəsini isə, tənqid edirdi. Bundan başqa, uşağın 

həyata hazırlanmasının qarşısını alan, ―daxili 

insan‖ konsepsiyasını məhv edən mövcud tərbi-

yə sisteminə qarşı çıxırdı. 

O, təhsil sistemində aparılacaq islahatların 

səmərəliliyini Rusiyanın bütün ictimai həyatın-

da köklü yenidənqurma işlərinin aparılmasında 

görürdü. N.A. Dobrolyubovun qənaətincə, yeni 

cəmiyyətdə tərbiyə olunanda insan təbiətinin 

ləyaqətini qoruyacaq, yüksək mənəvi əqidəyə 

malik, hərtərəfli inkişaf etmiş yeni müəllim 

meydana gələcək. 

Nikolay Aleksandroviç müəllimin alçaldı-

cı maddi-hüquqi vəziyyətini tənqid edirdi. O, 

müəllimi qabaqcıl ideyalar tərənnümçüsü kimi 

görmək istəyirdi. Müəllimin əqidəsinə və mənə-

vi simasına yüksək dəyər verirdi. Dobrolyubova 

görə, müəllim uşaqlara nümunə olmalıdır. Onun 

―Tərbiyədə nüfuzun əhəmiyyəti haqqında‖ 

(1853-1858), ―Tərbiyənin əsas qanunları‖ 

(1859), ―Müəllim ideala xidmət etməlidir‖ və s. 

əsərlərində müəllim şəxsiyyətinə dair faydalı 

fikirlər vardır. 

Biz N.A. Dobrolyubovun ―Seçilmiş peda-

qoji əsərləri‖nə daxil edilmiş ―Müəllim şagirdlər 

üçün ideal adam olmalıdır‖ məqaləsi əsasında 

onun müəllim şəxsiyyətinə verdiyi dəyərlər üzə-

rində dayanmağı məqsədəuyğun hesab etdik. 

Nikolay Aleksandroviç şagirdlərin ləyaqət-

li müəllimi özlərinə nümunə götürmələrini təbii 

sanır. Həmin məqalədə belə fikir öz əksini tap-

mışdır: ―Gənclik coşqun idealizə etməyə, ümu-

miyyətlə, meyllidir. Buna görə uşaqlar yaşadıq-

ları qısa müddətdə ülvilik haqqında əldə etmiş ol-

duqları bütün anlayışları bir yerə cəmləşdirməyi 

sevir və bunları öz ideallarının həyata keçirilmə-

sini görmək istədikləri hər hansı bir şəxsiyyətdə 

edirlər. Müəllim hər kəsdən daha tez onların 

idealı olur, onlar bütün xeyirxahlığın müəllimdə 

birləşdiyini görməyə çalışırlar‖ [1, s. 248]. 

Aşağıdakı fikir də maraqlıdır: ―Müəllim 

şagird üçün heyranedici təəccüb oyadan bəşəri 

kamilliyin ali nümunəsidir. Kiçik bir qız öz kita-

bında ətrafı karandaşla dövrəyə alınmış yeri nə-

vazişlə mənə göstərərək dedi: ―Bax, bizim müəl-

lim buraya barmağı ilə toxunmuşdur‖ [1, s. 249]. 

Son dərəcə heyrətdoğuracaq bir həqiqət-

dir. Müəllimin nüfuzu haqqında hər şey aydın 

görünür. 

Müəllim özünü təcrübəli, savadlı, metodik 

baxımdan hazırlıqlı göstərdiyinə, etik qaydaları 

gözlədiyinə, təhsilalanlara münasibətdə həssas, 

qayğıkeş, obyektiv, prinsipial olduğu üçün şa-

girddə böyük heyrət və sevgi, hörmət hissləri 

yaratmışdır. 

N.A. Dobrolyubov məsləhət görürdü: ―Şa-

girdlərin müəllimə ali bir varlıq kimi baxdıqları-

nı müəllim nə qədər çox yadda saxlasa, - onun 

uşaqlara təsiri bir o qədər çox olar, - onun hər 

tərifi bir o qədər də fərəhləndirici olar, hər mə-

zəmməti uşağın qəlbinə bir o qədər dərin nüfuz 
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edər, nəticədə isə bütün tərbiyə işi müqayisə 

edilməyəcək dərəcədə faydalı olar‖ [1, s. 249]. 

Görkəmli mütəfəkkir öz işinin öhdəsindən 

gələ bilməyən müəllimləri isə tənqid atəşinə tu-

turdu. Diqqət yetirək: ―Vay o müəllimin halına 

ki, öz davranışında ehtiyatsız ola, şagirdlərin qar-

şısında öz ehtiraslarını büruzə verə və onların 

yanında hörmətdən düşə. Onlar artıq belə müəl-

limə adi bir adam kimi baxırlar, onun göstərişlə-

rini əsəbilik, cəza tədbirlərini isə qisas vasitəsi 

hesab edirlər. onun haqqında ailədə danışır, əxla-

qi ləyaqətinə şübhə edərək başlarını bulayırlar. 

Kimsə deyirdi: ―Müəllimlə şagirdlər arasında ən 

dəhşətli münasibət müəllimin biliyi haqqında 

onlarda şübhə əmələ gəlməsidir‖ [1, s. 249].  

Nikolay Aleksandroviçin xüsusi diqqət 

yetirdiyi məsələlərdən biri də müəllimin əxlaqi 

ləyaqəti məsələsidir. Bu xüsusda o yazmışdır: 

‖Uşaqların şübhəsi müəllimin əxlaqi ləyaqətinə 

aid olduqda onun vəziyyəti daha dəhşətli olur. 

Az da olsa əxlaqi etimad itdikdə və ya müəyyən 

dərəcədə sarsıldıqda müəllimin sözü də öz qüv-

vəsini itirir – onun tərifi və məzəmməti əhəmiy-

yətsiz olur, ona qarşı məhəbbət və hörmət üzün-

dən əvvəllərdə həvəs və şadlıqla görülən iş son-

ra məktəb əsarəti, cəza və məcburiyyət vasitəsi 

ilə görülür‖ [1, s. 249].  

Dobrolyubov müəllimliyin çətin peşə ol-

masına diqqəti yönəldir və müəllimin qarşısında 

dayanan vəzifələrə münasibət bildirir. Fikir ve-

rək: ―Müəllim olmaq üçün çox şey lazımdır. Bi-

zim işimiz – insan əlinin işidir, təəssüflər olsun 

ki, nəticə, əksər halda bizim həqiqi arzularımıza 

tam uyğun gəlmir. Lakin əgər biz özümüz cə-

sarət edib ən uca varlığın rəhminə ümid edirik-

sə, onda heç vaxt unutmamalıyıq ki, bizə xüsu-

silə bu sözlər aiddir: ―kiçik uşaqlardan lap biri-

ni çaşdıranın vay halına‖ yaxşı sözlərdir, ancaq 

misal daha yaxşıdır və bizim fəaliyyətimiz 

nöqsandan heç vaxt azad ola bilməsə də, çalışa 

bilərik və çalışmalıyıq ki, bari qəlbimizdə gəz-

dirdiyimiz ilahi surət fəaliyyətimizdə bir qədər 

əks olunsun‖ [1, s. 250]. 

Əsrlər, illər keçib. Fəqət Nikolay Alek-

sandroviç Dobrolyubovun pedaqoji ideyaları 

yenə gərəklidir, faydalıdır. 
Problemin aktuallığı. N.A. Dobrolyubovun pe-

daqoji əsərləri arasından onun müəllim şəxsiyyətinə 

dair qənaətlərinin seçilməsi aktuallıq daşımaqdadır. 

Problemin yeniliyi. N.A. Dobrolyubovun 

müəllim şəxsiyyətinə dair fikirləri diqqət mərkəzinə 

gəlir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Magistrlər, 

doktorant və dissertantlar məqalədən faydalana-

caqlar. 
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NATĠONAL SPĠRITUAL VALUES ĠN ARTĠSTĠC WORKS NĠZAMĠ GANJAVĠ 
 
Xülasə. Nizami Gəncəvi (1141-1209) özünün zəngin və hərtərəfli yaradıcılığı ilə bəşəriyyəti daim dü-

şündürən və humanist, əxlaqi, etik ideyaları tərənnüm edən, milli-mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən dahi 

Azərbaycan şairidir. Onun bədii irsində milli-mənəvi dəyərlər öz əksini tapmışdır. Onun ―Xəmsə‖si ədalət, 

sülh, insanpərvərlik, mərhəmət, mənəviyyat, xeyirxahlıq, əməksevərlik, dostluq, qardaşlıq və s. kimi milli 

mənəvi dəyərlərin məcmusudur . 

Buna görə də Nizaminin əsərləri səkkiz əsrdən artıqdır ki, həmişə olduğu kimi, bu gün də aktual və 

müasirdir. 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, milli-mənəvi dəyərlər, bədii irs, Xəmsə 

 

Резюме. Низами Гянджеви (1141-1209) - гениальный азербайджанский поэт, который своим бо-

гатым и разносторонним творчеством всегда заставляет людей думать и прославляет гуманистичес-

кие, моральные, этические идеи. В его художественном наследии отражаются наши национальные и 

духовные ценности. Его «Хамса» - это совокупность справедливости, мира, человечности, милосер-

дия, духовности, доброты, трудолюбия, дружбы, братства и так далее. Поэтому творчество Низами 

более восьми веков актуальны и современны. 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, национально-нравственные ценности, художественное 

наследие, Хамса 

 

Summary. Nizami Ganjavi (1141-1209) is a brilliant Azerbaijani poet who, with his rich and versatile 

creativity, always makes people think and glorifies humanistic, moral, ethical ideas. Its artistic heritage 

reflects our national and spiritual values. His "Hamsa" is an aggregate of justice, peace, humanity, mercy, 

spirituality, kindness, hard work, friendship, brotherhood, and so on. Therefore, the work of Nizami for more 

than eight centuries is relevant and modern. 

Key words: Nizami Ganjavi, national and moral values, artistic heritage, Hamsa 

 

2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Niza-

mi Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi ta-

mam olur. Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti, möhtərəm İlham Əliyev qüdrətli söz və fi-

kir ustadının insanları daim mənəvi-əxlaqi ka-

milliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər 

aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniy-

yətinin nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini 

nəzərə alaraq bu 2021-ci ili ölkəmizdə ―Nizami 

Gəncəvi İli‖ elan etmişdir. Sərəncamda deyilir 

ki, ―dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndə-

si, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami 
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Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində 

yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Nə-

həng sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının 

ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlər-

dən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzi-

nəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub 

saxlamaqdadır‖ (1). 

Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tapmış 

―Xəmsə‖si dünya bədii-fəlsəfi  fikrinin ən yük-

sək pilləsində dayanır. Böyük mütəfəkkir şair 

çox sayda davamçılarından ibarət böyük bir 

ədəbi məktəbin bünövrəsini qoymuş və mükəm-

məl bədii sənətkarlığın əsasını qoymuşdur. 

Azərbaycanın klassik ədəbi-mədəni irsinə 

həmişə milli təəssübkeşlik və vətənpərvərlik 

mövqeyindən yanaşan ümummilli lider Heydər 

Əliyev Nizami irsinə də xüsusi diqqət yetirmiş-

dir. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə hələ 1979-cu 

ildə qəbul olunmuş ―Azərbaycanın böyük şairi 

və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrə-

nilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaş-

dırmaq tədbirləri haqqında‖ qərar Nizami yara-

dıcılığının tədqiqi və təbliği üçün yeni perspek-

tivlər açmışdır. Ölməz sənətkarın 1981-ci ildə 

Ulu Öndərin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə 

keçirilən 840 illik yubiley mərasimləri ölkənin 

mədəni həyatının əlamətdar hadisəsinə çevrilib. 

2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi döv-

lət səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş qeyd 

edilmişdir. 

Nizaminin əsərləri qüvvətli tərbiyəedici 

gücə, milli-mənəvi dəyərlərə  malik olduğundan 

uzun illər boyu nəsillərin tərbiyəsində böyük rol 

oynamış, yeni nəsillər ondan müdrik məs-

ləhətlər almış, dəyərli öyüdlər qazanmışlar. 

Nizaminin bədii irsi insanları xeyirxahlı-

ğa, yaxşılığa, darda qalanların əlindən tutub kö-

mək etməyə çağırır. Nizaminin fikrincə, sən 

başqasına kömək edərsənsə, başqası da bir gün 

sənə köməyini əsirgəməz. Bu mənada Nizami 

yazır: 

Bacarsan hamının yükünü sən çək, 

İnsana ən böyük şərəfdir əmək 

Sən də əldən düşüb yorulsan əgər 

Sənin də yükünü bütün el çəkər  

(3, s. 130). 

Nizaminin fikrincə, yaxşılıq, xeyirxahlıq  

etməyi bacarmaq insan üçün mənəvi zənginlik-

dir. Belə mənəvi kamilliyə çatmağı, xeyirxah ol-

mağı, başqalarına yaxşılıq etməyi bacarmaq la-

zımdır. Bu fikir aşağıdakı misralarda öz 

ifadəsini belə tapmışdır: 

Yaxşılıq etməsən əgər insana 

Böyüklük şərəfi verilməz sana (3, s. 131). 

Yaxud da: 

Səadət kamalla yetişir başa 

Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa (3, s. 131). 

Nizami əsərlərində haqqında danışılan, 

təbliğ edilən xeyirxahlıq, yaxşılıq tək bir adama, 

yaxud ayrı-ayrı fərdlərə göstərilən münasibət 

olmayıb ictimai məna daşıyır, xalqın işinə yara-

mağa insanları çağırır: 

Çalış öz xalqının işinə yara 

Geysin əməlindən dünya zər-xara 

(3, s. 132). 

Şairin öz dövründə insanlarda görmək 

istədiyi və mənəvi keyfiyyət hesab etdiyi xeyir-

xahlıq, yaxşılıq, anlayışları heç bir zaman məh-

dudluq bilmir, həmin fikirlər bu gün də aktual 

və mənəvi keyfiyyət sayılır və yetişən gənc nəs-

lin milli-mənəvi tərbiyəsində Nizami bədii irsi-

nin böyük rol oynadığını görmək olur. 

Nizami insanları yaxşılığa, xeyirxahlığa 

çağırdığı kimi, onlarda bu mənəvi keyfiyyətləri 

qiymətləndirməyin də vacib olduğunu əxlaqi 

keyfiyyət hesab etmişdir. 

Nizami şeirlərində, ayrı-ayrı əsərlərindən 

gətirilən misallardan aydın olur ki, Nizami ide-

yalarında tərbiyənin məqsədi xoşbəxtliyin yal-

nız tək-tək insanlarla bağlı olmadığını, onun bü-

töv bir cəmiyyətə bağlı olduğunu göstərməkdir. 

Əlbəttə, insanların xoşbəxtliyi, cəmiyyətin xoş-

bəxtliyinə gətirib çıxarır. Nizami insan xoşbəxt-

liyindən danışarkən heç bir millət fərqini, cinsi 

ayrılığı, sinfi mövqeyi nəzərə almır. 

Şairin əsərlərindən belə nəticəyə gəlmək 

olur ki, Nizaminin bütün şeirləri mənəvi, əxlaqi 

fikirlərlə yoğrulmuş, onun misraları insanları 

humanizmə, ədalətə, qayğı və mərhəmətə, nik-

binliyə, doğru və dürüst olmağa, əməksevərliyə, 

vətənpərvərliyə və s. ən yüksək əxlaqi , mənəvi 

keyfiyyətlərə səsləyir. 

Nizami elmə, biliyə yüksək əxlaqi qiymət 

verir. Elmsiz insanın qüvvətsiz olduğunu bil-

dirir. Nizami xalqı öz taleyinə laqeyd qalmama-

ğa, hüquqlarını başa düşüb, haqlarını tələb et-

mək üçün maarifə, biliklərə yiyələnməyə, həm 

də hər cür biliklərə deyil, insana xeyir gətirən, 

faydalı biliklərə yiyələnməyə çağırırdı. Nizami 

göstərirdi ki, cəmiyyətin ən yaxşı vətəndaşı an-
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caq təhsilli, elmə qabil, maarifpərvər və müdrik 

olan insanlardır. Buna görə də hər bir şəxs ağıllı 

olmağa, biliklərə yiyələnməyə, müdrik insanlar-

dan öyrənməyə çalışmalıdır. Nizami son nəticə-

də göstərir ki, biliyi olan qüvvətlidir: 

Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs 

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz (4, s. 30). 

Nizami keyfiyyətli biliyi, həqiqi biliyi əsil 

bilik sayır və gəncliyə xitabən deyir: 

Bir elmi öyrənmək istədikdə sən 

Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən 

Kamil bir palançı olsa da insan 

Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan (4,  s. 31). 

Şair elmə yüksək qiymət verdiyi kimi elm 

adamına, alimə yüksək qiymət verir və alimin 

rütbəsinin bütün rütbələrdən uca olduğunu söy-

ləyir, bütün elmlərin açarının alimlərdə olduğu-

nu bildirir: 

Hər uca rütbədən biliniz fəqət, 

Alimin rütbəsi ucadır əlbət...(2, s. 55 ) 

Nizamiyə görə təlim prosesi insana bilik 

verməklə bərabər həm onu maddi, həm də mə-

nəvi cəhətdən yüksəldir. Nizaminin fikrincə, tə-

limin son həddi yoxdur. O, insanı həmişə tək-

milləşdirməli və mənəvi cəhətdən zənginləş-

dirməlidir. 

Nizami bir mənəvi-əxlaqi keyfiyyət kimi 

dostluq və yoldaşlığa yüksək qiymət verir və 

qeyd edir ki, adamlar üzdə bir cür, dalda başqa 

cürdür. Şair həqiqi, sadiq dost tapmağı məsləhət 

görür: 

Elə sadiq dost ara, səni darda qoymasın 

Çəkib tordan çıxarsın, səni torda qoy-

masın (2, s. 54). 

Nizami poeziyasının əməksevərlik əsas 

yer tutur. ―Kərpickəsən qocanın hekayəsi‖ 

əməksevərlik baxımından çox ibrətamizdir. Ca-

van oğlan qoca kərpickəsənə daha asan işlə 

məşğul olmağı məsləhət gördükdə qoca cavanı 

utandıracaq şəkildə belə deyir: 

Əlimi öyrətdim ki, bu sənətə 

Bir gün əl açıb düşməyim xəcalətə... 

Qarşında boyun büküb əl açmayım deyə 

mən 

Əzəldən əl atmışam belə bir peşəyə mən. 

Nə xəzinə yığanam, nə də tirmə geyənəm, 

Öz halal zəhmətimin çörəyini yeyənəm (2, 

s. 56).

Nizami ilk növbədə xalqa xidmət etməyi, 

xalqın xidmətçisi olmağı öyüdləyir və bunu 

―Sirlər xəzinəsi‖ əsərində şərəf, ləyaqət, fəxarət  

hesab edir: 

Xidmət etmək sayılır kişilikdən nişana, 

Xalqına xidmət etmək bir şərəfdir insana. 

―Yeddi gözəl‖ poemasında isə belə  deyir: 

Səadət kamalla yetişir başa, 

Xalqa xidmət elə, ədəblə yaşa (2, s. 55). 

Nizami düzlük, mərdlik, sadəlik, xoşxa-

siyyətlilik kimi keyfiyyətləri gənc nəsildə tər-

biyə etməyi məsləhət bilirdi. Nizamiyə görə 

düzlük və doğruçuluq böyük mərdlikdir. 

Nizami həddən artıq yumşaq, mülayim ol-

mağı, yersiz təvazökarlığı ciddi nöqsan saymış-

dır. Nizami hər cür fəaliyyətdə orta mövqeyin 

tutulmasını məsləhət görür. Çoxun da, azın da 

zərərli olduğunu bildirir. Amma, onun ideyala-

rında orta hədd Qızıl hədd adlandırılır. 

Səbirli olmaq, sirr saxlamaq, qənaətcil ol-

maq yüksək əxlaqi keyfiyyətlər sayılır. Nizami 

öz dəyərli misralarında bu əxlaqi keyfiyyətləri 

dilə gətirir və insanlara səbirli olmağı, sirr sax-

lamağı, qənaətcil olmağı tövsiyə edir. 

Bu istiqamətdə Nizami misralarından bir 

neçə nümunəyə diqqət yetirək: 

Səbir etməklə insan yetər kamına 

Yavaş-yavaş çatar dilaramına... 

Ovçu səbirsizlik göstərsə əgər, 

Ovu nişanəyə dəyməz , yan gedər 

Hər kim qənaətlə əgər şad olar, 

O, hörmətli olar, sərazəd olar. 

Kim saxlasa dilini, görməz canı xətanı, 

Dil gətirər başlara, hər bəlanı, xətanı (3, 

131). 

Nizami mahir bir pedaqoq kimi təlim-tər-

biyə işlərində yaş dövrlərinin nəzərə alınmasının 

böyük əhəmiyyəti olduğunu bildirmişdir. Niza-

mi yaş dərəcələrindən danışarkən böyük filosof, 

tarixdə İlk müəllim hesab edilən Aristotelin 7-7 

yaş bölgüsünü bəyənmiş, onu təqdir etmiş və 

oğlu Məhəmmədə 7, 14, 21 yaşlarında nəsihəta-

miz şeirlər yazmışdır. 

Nizami 7 yaşlı oğlu Məhəmmədə yazdığı 

ilk nəsihətamiz şeir belədir: 

Biliyə rağib ol, dünyanı qazan, 

Sən əsmanı oxu, məna alarsan, 

Vaxtı boş keçirmə qələm al ələ, 

Allahın əmri ilə bilik kəsb elə (5). 

Nizami 14 yaşlı Məhəmmədə isə belə 

ibrətamiz şeir yazmışdır: 
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Sən ey 14 yaĢlım, hər elmə yetkin, 

Gözündə əksi var iki aləmin. 

7 yaşar oldun o zaman ki, sən 

Açıldı gül kimi güləndə çəmən, 

İndiki çatmışdır yaşın 14-ə, 

Başın sərv kimi durur göylərdə. 

Qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır, 

İndi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır. 

Ucalmaq istəsən, bir kamala çat, 

Kamala ehtiram göstərir həyat (3, s. 132). 

Nizami 21 yaşlı Məhəmmədə şeirlə 

aşağıdakı tövsiyələrini verir: 

Ey oğul , sənədir sözüm, yaxşı bax. 

Çünki mən yatıram, sənsə qal oyaq... 

Çox iti zehinlər yatan oldular, 

Axırda saxsı qab satan oldular (3, s. 132). 

Nizaminin dəyərli nəsihətamiz bədii irsin-

də təlim və tərbiyənin bütün sahələri öz əksini 

tapmış və Azərbaycan təhsilinin inkişafında, ye-

tişən gənc nəslin təlim və tərbiyəsində Nizami 

ideyalarından istifadə etmək hər zaman fayda 

verər və Nizami irsi əməyə, zəhmətə qatlaşmaq-

da, elm, bilik qazanmaqda, peşə, sənət dalınca 

getməkdə, yaxşı dostlar tapmaqda, ümumiyyət-

lə, kamil bir insan kimi formalaşmaqda gənclərə 

əsrlər boyu tərbiyəçi olmuş, yol göstərən işıqlı, 

ziyalı  bir  müəllim olmuşdur. 
Problemin aktuallığı.  Azərbaycan Respubli-

kasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı 

ilə  2021-ci il Nizami Gəncəvi ili elan olunmuşdur. 

Bu sərəncam milli-mənəvi və mədəni irsimizə böyük 

diqqət və qayğıdan irəlidən gəlir ki, bu da məqaləmi-

zin aktuallığına əsas verir. 

Problemin yeniliyi ondan ibarətdir ki, Nizami 

Gəncəvinin bədii irsinə bir daha müraciət edilmiş, 

əsərlərindəki milli-mənəvi dəyərlər şərh edilmiş, 

onun oğlu Məhəmmədə nəsihətləri konkret olaraq 

oxucuların diqqətinə çatdırılır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

toplanmış materiallardan müəllim və tərbiyəçilər, 

pedaqogika üzrə tədqiqatçılar, ədəbiyyat müəllimləri 

dəyərli mənbə kimi istifadə  edə bilərlər 
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THE CONCEPT OF "SOCIAL INTELLIGENCE" AND ITS CHARACTERISTICS 

Xülasə. Məqalədə ―sosial intellekt‖ anlayışının xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. Göstərilir ki, hər bir 

cəmiyyətin sosial-mədəni inkişafı onu təmsil edən fərdlərin sosial-mədəni fəallığı ilə şərtlənir. Çünki hər bir 

fərd özündə mənsub olduğu mədəni mühiti formalaşdıran qrupun səciyyəvi keyfiyyətlərini daşıyır.  

Açar sözlər: intellekt, sosial intellekt, emosional intellekt, sosial zəka, ağıl yaşı 

Резюме. В статье рассматриваются особенности понятия «социальный интеллект». Показано, 

что социокультурное развитие любого общества обусловлено социокультурной активностью 

представляющих его индивидов. Потому что у каждого человека есть характеристики группы, 

которая формирует культурную среду, к которой он или она принадлежит. На протяжении своего 

развития он подвергается различным культурным влияниям и создает новую социальную структуру, 

основанную на индивидуальной структуре.  

Ключевые слова: интеллект, социальный интеллект, эмоциональный интеллект, умственный 

возраст, IQ  

Summary. The article discusses the features of the concept of "social intelligence". It is shown that 

the socio-cultural development of any society is due to the socio-cultural activity of the individuals 

representing it. Because each person has the characteristics of a group that forms the cultural environment to 

which he or she belongs. Throughout its development, it is exposed to various cultural influences and creates 

a new social structure based on the individual structure.  

Keywords: intellect, social intelligence, emotional intelligence, social intelligence, mental age, IQ, 

―İntellekt‖ mövzusu psixologiyada ən geniş 

yayılmış və daha çox araşdırılan, eləcə də ölçü 

metodlarının işlənildiyi bir sahədir. Hələ psixolo-

giyanın ilk inkişaf dövrlərindən - XIX əsrin sonla-

rından başlayaraq tədqiqatçılar intellektin nə oldu-

ğunu aydınlaşdırmağa, ona izah verməyə, ölçmə-

yə çalışıblar və buna xeyli dərəcədə nail olublar.  

F. Qodfrua intellektin öyrənilməsi sahəsin-

dəki cəhdləri ilk olaraq Ç. Darvinin yaxın qohumu 

F. Haltonun adı ilə bağlayır. “Çox uzun müddətdir

ki, intellektlə bağlı iki fikir var. Bunlardan birinci-

sinə görə intellekt tamamilə irsi bir xüsusiyyətdir: 

ya insan ağıllı olaraq doğulur ya da yox. İkinci 

baxışa görə ağıl qavrayış sürəti və ya xarici sti-

mullara reaksiya ilə əlaqələndirilir” (1, s. 370). 

Əslində hər bir normal insan intellektə 

malikdir. Ancaq bunun elmi mahiyyəti güzəran 

psixologiyasında verilmiş izahlardan fərqlənir. 

Bəzən biz, elm sahəsində çalışan insanlar da bu 

axına qoşularaq kiminsə haqqında ―Onun ağlı 
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yoxdur‖, ―Onun ağlı çatışmır‖, ―Onun başı xa-

rab olub‖ kimi ifadələr işlədirik, lakin bunun 

belə olmadığını da bilirik. Əslində, kiminsə in-

tellektə malik olub-olmaması barədə qərar ve-

rərkən yanlış olmadığımıza əmin olmaq üçün 

onun intellektini ölçmək lazım gəlir. Psixologi-

yada intellekti ölçmənin ən operativ və səmərəli 

yolu isə - testləşdirmədir.  

Biz hələ də intellektin nə əsaslarını, hə də 

quruluşunu tam mahiyyəti ilə izah edə bilməmi-

şik. Bu suallara tam cavab tapılmamış müasir 

psixologiyada intellektlə bağlı yeni - ―sosial 

intellekt‖ anlayışı yarandı. Bu anlayış artıq bir 

neçə onilliklərdir ki, dünya psixologiyasında, xü-

susilə diaqnozlaşdırma, menecment, idarəetmə, 

insan resursları və s. sahələrin əsas probleminə 

çevrilib. ―Sosial intellekt‖ - ―özünü və başqaları-

nı tanıma, cisimləri və ya səsləri bilmək qabiliy-

yəti kimi humanitar şərtlərin əvəzsiz bir hissəsi-

dir. Bir çox cəhətdən araşdırılmağa dəyər.  

Problemlə bağlı dünyada aparılmış araş-

dırmalarda sosial intellekt anlayışının ilkin iza-

hının müəllifi kimi E. Torndaykın adı çəkilir. 

Belə ki, E. Torndayk 1920-ci ildə ―ictimai ağıl‖ 

anlayışını irəli sürərək onu insan münasibətlə-

rində müdrik olmağı anlamaq və idarə etmək 

bacarığı kimi izah etmişdir.  

E. Torndayk mövzu haqqındakı məşhur

məqaləsində diqqəti "düşüncə gücü nədir?" 

(―What is thought power?‖) sualına, məktəblə 

həyatda bacarığın fərqli şeylər olmasına yönəldir. 

“Smit bildirir ki, intellekt - öyrənmə qabiliyyəti-

dir. “Nəyi öyrənmək üçün?” soruşulduqda, 

"Hansısa bir şey öyrənmək" deyə bilərik”. Latın 

dilini öyrənən oğlanlar bu sahədə rekord dərəcə-

də irəliləyə bilir. Eləcə də üzmək, konki sürmək 

və top oynamaq. Əgər “Mənə on beş dəqiqəlik 

reportaj verin” deyirəmsə, bəziləri bir anda insa-

nın bəlkə də ləng və suallara cavab verməkdə çə-

tinlik çəkdiyinə görə etiraz edə bilər. Problemi 

tapmaqda sürətli və əmin olmaq, avtomobillə ba-

zarlıq etmək və ya bir qrup insanın xüsusiyyət-

lərini ölçmək fərqli anlayışlardır” (4, s. 227). 

Onun izahından belə aydın olur ki, intellekt 

əmsalı ilə sosial intellekt əmsalının eyni insanda 

fərqli olması təbiidir. Bunu şərtləndirən bir sıra 

amillər, xassə və xüsusiyyətlər vardır. Psixologi-

yada bu sualın cavabını ilk dəfə Q.Qardner verdi. 

O, insan intellektinin birmənalı, eyni meyarlarla 

ölçülməsinin, əslində yanlış olduğunu sübut etdi. 

Ancaq biz bilirik ki, Q. Qardnerə qədər, H.Y. Ay-

zenk (5), C. Gilford (7), R. Kettel (8) və b. intel-

lektin quruluşunu izah etməyə çalışaraq bu sahədə 

əhəmiyyətli dərəcədə nəzəri (nəzəriyyələr) və 

praktik (ölçmə nümunələri – tapşırıq, test, sorğu) 

nümunələr işləyib hazırlayıblar.  

R. Аmthаuer intellektin struktur testlərini

yaratdı. 

Müasir elm ―intellektin ölçülməsi‖, ―İQ 

əmsalı‖, ―İQ göstəricisi‖ kimi anlayışlardan 

uzaqlaşdıraraq insan zəkasının ədalətli dəyərlən-

dirilməsinə doğru getməkdə, insan intellektini 

daha geniş mənada dəyərləndirməkdədir. Fikri-

mizi M.A. Xolodnayanın izahı ilə genişləndirə 

bilərik. İntellektin müasir tədqiqatçılarından 

olan M.A. Xolodnaya ―intellekt‖ anlayışına yeni 

və daha geniş yanaşmanın vacibliyini aşağıdakı-

larla əlaqələndirir (9, s. 7):  

Birincisi, intellektual istehsal hazırda iqti-

sadi inkişafın həlledici amillərindən biri indi or-

taya çıxıb. Burada mülkiyyətin əsas forması – 

intellekt mülkiyyətidir. Bir çox analitiklərə görə, 

hazırda ayrı-ayrı dövlətlərin yeni biliklərin po-

tensial daşıyıcıları, intellektual istedada malik 

insanlara sahib olmaq üçün apardıqları rəqa-

bətdə dünya intellektinin qlobal sərhədlərindən 

danışa bilərik.  

İkincisi, intellektual yaradıcılıq – insan 

mənəviyyatının, onun ruhi aləminin ayrılmaz bir 

hissəsi olmaqla sosial mexanizm kimi çıxış edə-

rək cəmiyyətin inkişafında reqressiv xəttin əks 

istiqamətində durur.  

Üçüncüsü, intellektin işi - insan azadlığı 

və onun şəxsi taleyini təmin etməyin qarantıdır. 

İnsan özünün intellektində apardığı təhlillərdə, 

baş verənlərin qiymətləndirilməsində nə qədər 

çox istifadə edirsə, başqalarını kənardan idarə 

etməyə də o qədər az cəhd göstərir.  

İQ üzərində araşdırmalar aparan tədqiqat-

lar üçün yeni yollar açıldı. H. Qardnerin ―Ağılın 

quruluşu‖ əsəri nəşr olunduqdan sonra yalnız 

psixologiyada deyil, pedaqogikada, sosiologiya-

da, fəlsəfədə, iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə, de-

mək olar ki, insanla bağlı olan bütün sahələrdə 

insana münasibət dəyişdi. Bir çoxları öz peşələ-

rini dəyişdilər. Digərləri istiqamətini, başqa biri-

ləri münasibətini daha düzgün tərəflərə yönəlt-

dilər. Çünki insan intellekti artıq rəqəmlərə sı-

ğışdırılan, konkret alətlərlə ölçülən fenomen de-

yildi. Onun insanın dünyaya münasibətində 
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fərqli pəncərələrdən baxmasına, fərqli dəyərlən-

dirmələr aparmasına imkan yaradan çoxölçülü 

və çoxtərəfli bir quruluş olduğu təsdiqləndi. Pe-

daqoji elmlərdə bu tezis önə keçdi – ―pis şagird 

yoxdur, pis müəllim var‖. Artıq XX əsrin sonla-

rından etibarən məktəbdə bu tezisə xüsusi önəm 

verilir. Ancaq hələ də sosial intellektin xüsusiy-

yətləri məktəb təcrübəsində, yaxud istehsalatda 

yetərincə anlaşılmır, onunla bağlı müzakirələr elmi 

və akademik çevrələrlə məhdudlaşır.  

Hazırda ―sosial intellekt‖ anlayışının ən 

müasir tədqiqatçısı Daniel Goleman hesab olu-

nur. ―Emosional zəka‖ kitabının müəllifi olan 

D. Goleman bu sahədə bizi maraqlandıran mə-

sələlərə xeyli aydınlıq gətirir. Onun fikrinə görə, 

bizim beynimiz digər beyinlərlə ünsiyyət qura 

bilmək üçün yaradılmışdır. Sosial zəka (intel-

lekt) və emosional zəka (intellekt) bir-birilə sıx 

əlaqədə olan anlayışlardır (10). 

Bəs sosial intellekt nədir və onun qurulu-

şuna nələr daxildir?  

Bəzi müəlliflər yanlış olaraq sosial intel-

lekti yalnız marketinq strategiyaları baxımından, 

yəni izləyicilərin reklamlara münasibətinin 

müəyyən edilməsi əsasında qiymətləndirməyə 

üstünlük verirlər. Əslində isə, sosial intellekt, bir 

tərəfdən öz tərkibində ümumi intellekti (İQ) bir-

ləşdirir, digər tərəfdən onun özünəməxsus sosial 

(şəxsiyyət keyfiyyətləri ilə bağlı) quruluşlar yara-

dır. “Şon Folenoya görə, sosial intellekt, fər-

din ətraf mühiti ən yaxşı şəkildə başa düşmək və 

uğurlu sosial davranışa müvafiq reaksiya vermə-

si bacarığıdır. Sosial intellektin qabiliyyət, şifahi 

və qeyri-şifahi işarələri oxumaq, məlumatdan 

istifadə etmək, insanları məlumatlandırmaq kimi 

bir çox fərqli komponentə sahib olduğu müşahidə 

edilmişdir. Sosial qarşılıqlı əlaqələrdə bacarıqlı 

olan şəxslərin emosiyalarına nəzarət etmələrində 

də müvəffəq olduqları müəyyənləşdirilmişdir. 

Bundan əlavə, empatiya sosial zəka quruluşunun 

tərkib hissəsi olaraq ortaya çıxır. Yuxarıda sada-

lanan çoxsaylı tərifləri nəzərdən keçirmək vacib-

dir, çünki sosial intellektin operativ tərifi ilə bağ-

lı hələ bir fikir mövcud deyildir” (14).  

Bu anlayış ətrafında dolaşan mülahizələr-

də insanları qeyri-müəyyən nəticələrə yönəldən 

əsas səbəblərdən biri onun müxtəlif adlarla izah 

edilməsidir. Məsələn Azərbaycanın elmi mət-

buatında onun ―sosial intellekt‖, ―sosial zəka‖, 

―emosional intellekt‖, ―emosional zəka‖ və 

digər bu kimi izahlarına rast gəlirik. Əslində, 

bütün fikirlər bu nəticədə ümumiləşməlidir: so-

sial intellekt – yalnız şəxsi həyatda deyil, sosial 

mühitdə, ailədə, təhsildə, işdə, ictimai yerlərdə 

münasib qaydada davranmanı, fəaliyyət göstər-

məni və ünsiyyət qurmanı ifadə edən, bir sözlə 

insanı sosiallaşma imkanları baxımından səciy-

yələndirən bir anlayışdır. ―Zəka və ya hazırki 

dövrümüzdə çox tez-tez rastlaşdığımız “IQ”, əs-

lində anadangəlmə olan bir özəllikdir, lakin so-

sial zəka sonradan öyrənilərək qazanıla bilər, 

yəni o, inkişaf etdirilməsi mümkün olan zəka nö-

vüdür. Həmçinin sosial zəkası yüksək olan in-

sanlar ətrafdakı insanlarla daha uyumlu olur-

lar. Ünsiyyəti idarəetmə qabiliyyətləri güclüdür. 

Başqa cür desək, sosial zəka insanların hiss və 

duyğularını, ruh hallarını, düşüncələrini doğru 

anlamaq, analiz etmək, dəyərləndirmək, eyni za-

manda insanları idarə edə bilməkdir‖ (15). 

Bu anlayışı daha yaxşı izah etmək üçün 

tədqiqatçılar (A. Zimmerman və b.) onu autizmli 

uşaqların sosiallaşma imkanları, həmçinin ən 

müasir insan-robotları (Sonya) ilə müqayisə et-

məyi məqsədəuyğun bilirlər. Əgər autizmli uşaq-

ların davranışlarına diqqət etsək, həqiqətən də so-

sial intellektin dəyərini və insan həyatındakı rolu-

nu daha aydın anlaya bilərik. L.Ş. Əmrahlının 

izahında autizmli uşaqlarda sosial intellekt çatış-

mazlığını görə bilərik: “Autizm” - daha çox sözlü 

danışma ilə bağlı problemlər də daxil olmaqla, 

ünsiyyət, davranış və sosiallaşmanın pozulmasın-

da özünü göstərən, təkrarlanan hərəkətlərə meyl-

li olan, dəyişmə, adaptasiya çətinlikləri ilə müşa-

yiət edilən mürəkkəb nevroloji xəstəlikdir. Bu 

xəstəlik uşağın erkən inkişafını ləngitməklə yana-

şı, onun bütün həyat sağlamlığının pozulmasına 

səbəb olur, mühitdən könüllü şəkildə özünü təc-

rid etməsinə güclü təsir göstərir” (12, s. 5). 

Sosial intellektdən, demək olar ki, məh-

rum olmuş bu uşaqlar motorikanın və nitqin po-

zulması ilə nəticələnən, uşağın sosial münasi-

bətlərinin qurulmasında çətinliklərin yaranması-

na səbəb olan psixi inkişaf ləngimələri mövcud 

olur. Pozğunluqlar geniş spektri əhatə edir: əla-

qədən qaçmaq; tənhalıq; davranışın stereotip for-

malarına cəhdetmə; nitqin qeyri-adi inkişafı; hiss 

orqanlarına təsir edən sensor reaksiyalara qeyri-

adekvat münasibət və s. “Autizmdən əziyyət çə-

kən uşaqların ən spesifik cəhəti həmyaşıdlarla 

dostluq edə bilməməsi, ünsiyyətdən qaçmasıdır. 
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Onlar tənhalığa can atır, oyunlara maraq göstər-

mirlər. Bu uşaqlarda nitq ləng inkişaf edir, səs, 

söz əvəzində jestlərdən istifadə edirlər. Autizmli 

uşaqlar nadir hallarda başqasına təbəssümlə ca-

vab verir, hamının gülüşlə qarşıladığı situasiya-

larda susqunluq göstərirlər” (12, s. 11). 

Halbuki, sosial intellektə malik olan in-

sanlarda bu xüsusiyyətlər tamamilə əks qütblü-

dür. Onlar həm əqli, həm də sosial imkanlar ba-

xımından bir çox üstünlüklərə malikdirlər. Bü 

üstünlüklər özünü daha çox aşağıdakı keyfiyyət-

lərdə göstərir: özünüanaliz, emosional aydınlıq, 

özünüifadəetmə, müstəqillik, empatiya, sosial 

məsuliyyət, şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə 

açıqlıq, emosional davamlılıq, daxili reaksiyala-

ra nəzarət etmə, reallığı obyektiv qiymətləndir-

mə, uyğunlaşma, problemli situasiyaları həlletmə, 

özünüreallaşdırma, optimizm və həyatındakı 

xoşbəxt məqamları görüb dəyərləndirmək (15). 

Beləliklə, gəldiyimiz nəticə budur ki, son 

illərdə emosional intellektin əhəmiyyəti elmdə 

və praktikada qəbul edilir. Bu mövzuda aparılan 

tədqiqatlara maraq gündən günə artır. Artıq 

―IQ‖ dediyimiz, biliyə əsaslanan göstərici, intel-

lektual insana hansısa bir işə düzəlməyə imkan 

verirsə, bu onun həmin işdə qalıb davam edəcə-

yi anlamına gəlmir. Onun öz fəaliyyətində uğur 

qazanmasında sosial intellekti müəyyən bir əhə-

miyyət kəsb edir. Nəzəriyyə və tətbiqetmə bilik-

ləri baxımından kifayət qədər bacarıqlı bir çox 

insan, iş həyatında sosial intellektinin çatışmaz-

lıqları ilə bağlı problem yaşaya bilər. Bu çatış-

mazlıqlar həm fərdi olaraq, həm də təşkilatlarda 

hədəflərə çatmaq üçün maneələr yarada bilir. 

Sosial intellekt anlayışının tədqiqi də bu baxım-

dan daha böyük əhəmiyyətə malikdir. 
Problemin aktuallığı: İnsan resursları ilə 

işləyən qurumlarda müəssisənin fəaliyyətinin uğur-

larını artırmaq üçün işçinin sosial intellektini ölçmə 

mexanizmlərinə, alətlərinə (testlər və s.), metodika-

larına tələbat getdikcə artır. 

Problemin yeniliyi: İntellektin araşdırılması 

yeni bir problemin - sosial intellekt problemini ak-

tuallaşdırmış, onun əsas xüsusiyyətlərini öyrənməyi 

zəruri etmişdir. Sosial intellektin və onun xüsusiy-

yətlərinin öyrənilməsi intellekt nəzəriyyəsinin yeni 

istiqamətini təşkil edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Sosial intel-

lektin inkişaf etdirilməsi müxtəlif psixoloji pozuntu-

ların qarşısının alınmasında və ya onların korrek-

siyasında mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. 
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Xülasə. Məqalə əlilliyi olan uşaqların sosial inteqrasiyasında inklüziv təhsilin rolunun öyrənilməsinə 

həsr edilmişdir. Əlilliyi olan uşaqların sosial inteqrasiyası təhsilin mövcudluğu və keyfiyyəti ilə ayrılmaz şə-
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mək edir. 
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Тем не менее, в инклюзивном образовании существуют преимущества, как для детей с особыми 

потребностями, так и для здоровых детей. Подчеркивается, что инклюзия способствует успешной 
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―İnteqrasiya‖ və ―inklüziya‖ tez-tez bir-bi-

rinin əvəzinə istifadə olunan iki termindir. Belə 

ki, bir çox müəllimlər onları eyni mənalı termin 

kimi qəbul edirlər. İnklüziya bütün uşaqların is-

tisnasız olaraq ümumtəhsil sisteminə daxil edil-

məsini nəzərdə tutur. Beləliklə, müxtəlif xüsu-

siyyətləri olan uşaqların cəmiyyətə xüsusi uy-

ğunlaşmasına ehtiyac olduğu ortaya çıxır.[2]. 

İnklüziv təhsil həm də ümumi təhsilin inkişafı 

prosesidir. Təhsilin bütün uşaqların müxtəlif 

ehtiyaclarının ödənilməsi baxımından hamı 

üçün əlçatan olmasını nəzərdə tutur. Bu xüsusi 

qayğıya ehtiyacı olan uşaqların da təhsil alması-

nı təmin edir. Bununla da inklüziya əlilliyi olan 
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və olmayan uşaqların, müxtəlif təhsil ehtiyacları 

olan şagirdlərin, bir sözlə, hər kəsin cəmiyyətə 

inteqrasiya olunmasını təmin edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın bir çox 

ölkələrində (Böyük Britaniya, ABŞ, İsveçrə və 

s.) xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar digər 

yaşıdları ilə birlikdə ümumtəhsil məktəblərində 

təhsil alır və uşaq bağçalarına gedirlər. İnklüziv 

təhsilin inkişafı dünyanın bir çox ölkələrinin 

təhsil siyasətinin əsas prioritetlərindəndir və 

ümumiyyətlə, hər hansı bir ölkənin təhsil siste-

minin beynəlxalq prinsip və standartlara uyğun-

laşdırılması məqsədini daşıyır. 

Müasir dövrdə inklüziv təhsil dedikdə 

uşaqların məktəbəqədər müəssisələrdə, orta təh-

sil məktəblərində dərs alması prosesi nəzərdə 

tutulur ki, bunun da xüsusi tələbləri var. Təlim 

metodikasına müvafiq olaraq inklüziv təhsil 

uşaqlara qarşı hər hansı formada ayrı-seçkilik 

edilməsinin qarşısını alır, müxtəlif əlillikləri 

olan uşaqlara mükəmməl şəkildə təhsil almaq, 

uğur qazanmaq imkanı verir. Onun əsas vəzifəsi 

cəmiyyətdən təcrid olunmuş insanların cəmiy-

yətə inteqrasiyası və peşə hazırlığı üçün sərhəd 

tanımayan mühit yaratmaqdır. Ümumiyyətlə, in-

teqrasiya iki tərəfli prosesdir: bir tərəfdən insan 

cəmiyyət həyatına inteqrasiya etməyə çalışmalı-

dır, digər tərəfdən cəmiyyət uğurlu sosial inteq-

rasiyanı təşviq edən tədbirlər görməlidir. 

Bildiyimiz kimi, İnklüziv təhsil anlayışı 

insan hüquqları prinsipinə əsaslanır. İnsan Hü-

quqları Konvensiyasına görə, dövlətlər elə bir 

təhsil sistemi qurmalıdır ki, təhsilalma hüququ 

hər bir uşağa şamil edilsin. Azərbaycan Respub-

likası İnsan Hüquqları Konvensiyasını 1992-ci 

ildə imzalayıb və respublikamızda yaşayan hər 

bir uşağın təhsil alma hüququnu qorumağı öz 

üzərinə götürmüşdür. ―2018–2024-cü illərdə 

Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkan-

ları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inki-

şafı üzrə Dövlət Proqramı‖ da məhz bu sahənin 

inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutmuşdur. Proqra-

ma əsasən tərtib olunan Tədbirlər planına uyğun 

olaraq, normativ hüquqi aktların təkmilləşdiril-

məsi, pedaqoji kadrların hazırlanması, bütün 

uşaqların təhsilə cəlb olunması üçün təbliğat və 

ictimai maarifləndirmə işləri həyata keçirilir.[1] 

Bundan əlavə, Heydər Əliyev Fondu tərə-

findən müxtəlif səbəblərdən cəmiyyətin diqqə-

tindən kənarda qalan uşaqların təhsilinin təşkili, 

onların təhsil aldığı müəssisələrin maddi-texniki 

və tədris bazasının möhkəmləndirilməsi istiqa-

mətində məqsədyönlü işlər görülmüşdür. 

İnklüziya sahəsində araşdırmalar qeyd 

edir ki, cəmiyyət əlilliyi olan uşaqların assimil-

yasiyasına neytral və ya passiv-mərhəmət möv-

qeyi nümayiş etdirir, belə uşaqların çətinlikləri 

ətrafdakılar tərəfindən mühitin öhdəliyi kimi 

deyil, uşaqların öz çətinlikləri kimi qəbul edilir. 

Cəmiyyətdə əlilliyi olan uşaqları əhatə edən ək-

səriyyət onlara qarşı passiv tolerantlıq göstərir. 

[3]. Belə ki, daha çox tibbi modellə yanaşma üs-

tünlük təşkil edir. Odur ki, inklüziv təhsil və cə-

miyyətin qurulmasından danışarkən ilk olaraq 

yanaşmaların dəyişdirilməsi diqqət mərkəzində 

saxlanılmalıdır. Müasir cəmiyyət isə hər kəsə 

sosial yanaşmağın doğruluğunu ortaya çıxarmış-

dır. Sosial yanaşma şəxsin əlilliyini deyil, müs-

bət tərəflərini görməyi, ona istinad etməyi və 

cəmiyyətin hər bir üzvünün hüquqlarına hörmət 

etməyi tələb edir. Təhsildə sosial yanaşma isə 

şagirdin öyrənə bilməməsinin, məktəbə gələ bil-

məməsinin səbəblərini təhsil sistemində, kuriku-

lumlarda, fiziki və psixoloji mühitin düzgün qu-

rulmamasında axtarmağı tələb edir. 

İkinci olaraq inklüziv təhsilin qurulması 

bu sahədə kadr hazırlığına diqqət yetirməyi tə-

ləb edir. Çünki təhsil prosesinin hərəkətverici 

qüvvəsi olan müəllim mütləq inklüziv dəyərlər, 

anlayışlar və bacarıqlar baxımından hazırlıqlı 

olmalıdır. Bütün uşaqların məktəbə gələ bilməsi 

hələ inklüziv təhsilin uğurla qurulmasından xə-

bər vermir. Təhsilin davamlılığını təmin etmək 

üçün müəllim sinifdə düzgün fiziki, psixoloji və 

öyrədici mühit yaratmalıdır. Təbii ki, məktəb 

rəhbərliyinin də bu sahədə həm maarifləndirici, 

həm də idarəedici rolu böyükdür. Hazırda bu-

nunla bağlı ölkədə müxtəlif qrant və dövlət sə-

viyyəli layihələr həyata keçirilir. 

Üçüncü olaraq inklüziv təhsilin qurulması 

bütün maraqlı tərəflərin əməkdaşlıq etməsini tə-

ləb edir. Maraqlı tərəflər dedikdə, məktəb, vali-

deyn, dövlət qurumlarının birgə fəaliyyəti nə-

zərdə tutulur. Belə ki, valideyn və cəmiyyətin 

birgə fəaliyyəti təhsil üçün və əlilliyi olan uşaq-

lar üçün xüsusilə vacibdir. Valideynlər və mək-

təblər arasındakı müsbət ünsiyyət uşaqların mü-

nasibətlərini və təhsildə nailiyyətlərini artırır. 

Ailələrin məktəblərlə işləmələri üçün ilk addım-

da valideynlər və sosial tərəfdaşlar bir-birinə 
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qarşılıqlı, hörmət etdiklərini hiss etdirməlidirlər. 

Ailələrin və icmaların inkluziv təhsili dəstəklən-

məsinə cəlb edilməsi bütün tərəflərin fərqli ya-

naşmalarının vəhdət halında tətbiqini təmin edir, 

beləliklə həm cəmiyyətə, həm də təhsilə inteqra-

siya məsələsində effektivlik artır. Xüsusilə ilk 

illərdə ailənin iştirakı həm sinifdə, həm də sinif-

dənxaric təhsilin keyfiyyətinin artırılmasında 

vacib bir prinsipidir. Bu prinsipin yerinə yetiril-

məsi üçün xarici ölkələrin təcrübəsində ailə, 

məktəb və ictimaiyyətin inklüziv təhsillə bağlı 

əməkdaşlığını təmin etmək məqsədilə ―Uşaq və 

ailə dəstək planı‖ tətbiq olunur. Planın tərtibi 

zamanı hər üç tərəf uşağın müsbət tərəflərinin 

ortaya çıxarılması, gələcək inkişafı, qısamüddət-

li və uzunmüddətli hədəflərin müəyyən edilməsi 

kimi mühüm problemlər həll olunur. Uşağın 

dərsdənkənar vaxtlarda olan fəaliyyətinin idarə 

edilməsi və zəruri dəstəyin göstərilməsi üçün 

planın tərtib olunarkən icmanın da iştirakı mü-

hüm tələblərdəndir. Məktəb rəhbərliyi, psixoloq 

və digər müəllimlərin əməkdaşlığı isə hədəflərin 

düzgün müəyyən edilməsi üçün mühüm şərtdir. 

Bu tip planların ölkəmizdə də tətbiqi mühüm 

nəticələr verə bilər. 

Cəmiyyətin bütün üzvlərinin inteqrasiyası 

inklüziv təhsilin qurulmasını tələb edirsə, inklü-

ziv təhsilin tətbiqi də ümumtəhsil siniflərində di-

ferensiallaşmanı tələb edir. Bu müəllimlərin tət-

biq etməli olduğu elə bir strategiyadır ki, tədris 

proqramının məzmununa, tədris və qiymətləndir-

mə metodlarına, öyrənmə tərzlərinə, şagird ehti-

yaclarına və xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılaraq 

tədrisi hər bir öyrənən üçün faydalı edir. 

İnklüziv sinifdə təlimlərin fərqləndirilməsi-

nin vacibliyini belə əsaslandıra bilərik ki, diferen-

sial-fərdiləşdirilmiş təlim eyni sinifdə müxtəlif 

qabiliyyətli öyrənənlər, öyrənmə çətinliyi olanlar 

üçün elə bir tədris və öyrənmə prosesi for-

malaşdırır ki, burada fərqləndirici təlimin məqsədi 

hər bir şagirdi olduğu kimi, əsasən güclü tə-

rəflərini nəzərə alaraq görmək və tədris prosesinə 

onlar üçün maraqlı və öyrədici olan xüsusiyyətləri 

qatmaqdır. Bunun üçün müəllim fərqli təlim 

strategiyalarından istifadə etməlidir. Bu fərqlilik 

həm iş formalarında, həm təlim üsullarında, həm 

də akkomadasiya və modifikasiyadan istifadə 

imkanlarından istifadə zamanı özünü büruzə verir. 

Təlimin akkomodasiyası – akkomodasiya 

tədris materialının məzmununu və anlama baxı-

mından mürəkkəbliyini dəyişmədən təlimin xa-

rakterini dəyişir. Akkomodasiya termini əlilliyi 

olan uşağın cəmiyyətə adaptasiyasına şərait ya-

radan mühit və ya təchizatın dəyişdirilməsini tə-

rif etmək üçün istifadə olunur, həmçinin müxtə-

lif təhsil ehtiyacları olan uşaqların nizamlı şəkil-

də təlim kursuna davam etmələrini təmin edir. 

Akkomodasiya öyrənməni fərdiləşdirən, mate-

rialı dəyişdirmədən öyrətməyə təşviq edən takti-

ka və strategiyadır. 

Təlimin modifikasiyası – modifikasiya 

tədris materialının məzmunu və anlama baxı-

mından mürəkkəbliyini dəyişməklə təlimin xa-

rakterini dəyişir. Modifikasiya termini dəyişikli-

yi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Müəllimin 

öyrətdiyi materialı dərk etməkdə çətinlik çəkən 

uşaqlar üçün dəyişiklik edilir. Məsələn, tapşırıq-

ların sayı azaldılır, material hissələrə bölünür və 

s. Belə ki, modifikasiya şagirdin öyrənməsi 

üçün materialları dəyişdirən taktika və stra-

tegiyadır. 

İnklüziv təhsilin əsas tələbi məktəbi qey-

diyyata alınma məsələsi deyil və ola da bilməz. 

Cəmiyyətə adaptasiya həm də uşaqların fərlilik-

lərinə uyğun olaraq fiziki, psixoloji və öyrədici 

mühiti yaratmaqdan başlayır. Məktəbin fiziki 

mühitinin düzgün qurulması (məsələn, fiziki əlil-

liyi olan şagirdin rahat hərəkətinin təmin olunma-

sı), fərqli təhsil ehtiyaclarına uyğun olaraq təhsi-

lin məzmununu özündə əks etdirən sənəd və me-

todik vəsaitlərin təkmilləşdirilməsi, təhsilverənlə-

rin inkıüziv təhsil strategiyalarına və üsullarına 

yiyələnməsi, idarəetmənin üsul və prinsiplərində 

inklüziv dəyərlərin nəzərə alınması da inklüziv 

təhsil üçün vacib şərtlərdəndir.  

Bu təhsil modeli ayrıseçkiliyin aradan qal-

dırılması məsələsini də ortaya çıxarır. Belə ki, 

yalnız hüquqi əsaslarda deyil, təhsilin bütün tə-

rəfdaşlarına (müəllimlər, məktəb rəhbərliyi, 

ailələr) məsuliyyət düşür. Mükəmməl bir təhsil 

mühiti həm də bütün tərəflərin əməkdaşlığı ilə 

qurulmalıdır, ailələrin inklüziv təhsil sahəsində 

biliklərinin yetərsizliyi inklüziv təhsilin qurul-

ması üçün bir maneədir.  

Bütün təşkilatı və hüquqi işlərin həll olun-

ması zamanı diqqət yetirilməlidir ki, cəmiyyətə 

inteqrasiyada mühüm olan odur ki, uşaq hiss 

etsin ki, o da cəmiyyətin bərabərhüquqlu üzvü-

dür, onun fikirlərinə hörmət olunur. [4]. Yalnız 
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bu halda hər kəsin təhsilə və cəmiyyətə davamlı 

inteqrasiyasını təmin edə bilərik. 
Problemin aktuallığı: Bütün uşaqların cə-

miyyətə inteqrasiya olunmasının üçün inklüziv təhsi-

lin qurulması vacib məsələdir. Məqalədə inklüziv 

təhsili şərtləndirən məsələlərə yer verilmişdir. 

Problemin elmi yeniliyi: Müasir dövrün tələ-

bi kimi, bütün şagirdlərin öyrənə biləcəyi təhsil mühi-

tinin formalaşdırılması diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Sinfində 

fərqli təhsil ehtiyacları olan müəllimlər inklüziv təh-

sil strategiyaları və düzgün qurulmuş əməkdaşlıq 

yolu daha səmərəli öyrədici mühit yarada bilər. 
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Xülasə. Müasir dövrdə yeniyetmələr arasında ən çox özünü göstərən problem alkoqol istifadəsidir. 

Burada əsas səbəblər sosial-psixoloji faktorla əlaqəlidir. Yeniyetmələrin yaxın ətrafı və mənsub olduqları 

qruplar bu vəziyyəti daha da kəskinləşdirə bilər. Bu vəziyyətdə aqressiv və depreыsiv davranışlar daha çox 

yeniyetmələrdə görülür. Nəticə etibarı ilə bu dəyişikliklər bütün həyat sahələrinə mənfi təsir göstərir. 

Açar sözlər: yeniyetmə, alkoqol, davranış, alkoqol istifadəsinin zərərləri, sosial-psixoloji faktorlar. 

 

Резюме. Употребление подростками алкоголя является одной из часто встречающихся в совре-

менный период проблем. Его основные причины кроются в социально-психологических факторах. 

Близкий круг общения, группы, в которых они состоят, могут еще больше усилить данное обстоя-

тельство. При этом в поведениях подростков чаще наблюдаются случаи агрессивности, депрессив-

ности. По этой причине, данные возникающие изменения оказывают негативное воздействие на все 

сферы их жизни. 

Ключевые слова: подросток, алкоголь, поведение, вред от употребления алкоголя, социально-

психологические факторы 

 

Summary. Alcohol use among adolescents is one of the most common problems in modern times. The 

main reasons for this are socio-psychological factors. Adolescents‘ immediate environment and the groups they 

belong to can exacerbate this situation. In this case, aggressive and depressive behaviors are more common in 

adolescents. Consequently, these changes have a negative impact on their entire sphere of life. 

Keywords: adolescent, alchohol, behavior, harms of alcohol use, socio-psychological factors 

 

Yeniyetməlik dövrü fərdin cəmiyyətdə nü-

fuz qazanması üçün ən əhəmiyyətli bir mərhələ-

dir. Artıq yeniyetməlik dövründə baş verən fi-

zioloji və psixoloji dəyişikliklər onların həyat 

tsiklinə birbaşa təsir göstərir. Sosial mühitə 

adaptasiya, insanlarla olan ünsiyyət üslubları 

onların qoşulduğu qrupla görə dəyişir. Bunu 

aydın görmək üçün yeniyetmə oğlan və qız 

qruplarını ayrılıqda nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Yeniyetmə qızlarda oğlanlara nisbətən sadala-

nan proseslər daha sürətli baş verir. Sosial möv-

qe məsələsində isə oğlanlar daha çox buna önəm 

verir, qızlar isə qrupa adaptasiya olunmağı daha 

üstün tuturlar. Bu kimi vəziyyətlərdə onlarda 
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depressiya, həyəcan, aqressivlik və asılı tip dav-

ranışlar özünü göstərməyə başlayır. Müxtəlif 

qruplara qoşulmaları nəticəsində orda olan ne-

qativ davranış üslublarını təqlid etməyə başlaya 

və qrup təsirinə məruz qala bilirlər. Bu zaman 

onlarda ən çox yayılmış vəziyyət alkoqol istifa-

dəsidir.  

Alkoqol istifadəsi yeniyetmələrdə riskli 

davranışları artırmaqdadır. Bu hal müxtəlif yaş 

dövrlərində özünü göstərə bilər və xüsusilə də 

yeniyetməlik dövrü daha əsas dövr hesab olu-

nur. Aparılmış araşdırmalara görə, alkoqol isti-

fadəsinin 1%-i 12 yaş və daha kiçik yaşlarda 

özünü göstərir. 

Yeniyetməlik dövrü artıq uşaqlarda yet-

kinliyə keçid mərhələsi kimi qiymətləndirilir. 

Psixi və sosial inkişafın bu dövrdə sürətli getdi-

yi nəzər alınaraq, yeniyetmələr tərəfindən alko-

qol istifadəsinin onların inkişafına neqativ təsiri 

daha da qabarıq şəkildə özünü göstərə bilər. 

Təhsil sahəsində geriləmələr, hüquqazidd davra-

nışların formalaşması, riskli cinsi davranışlar və 

s. kimi halların ortaya çıxmasına səbəb ola bilər.

Niyə yeniyetmələr alkoqol maddə qəbul 

edirlər? Bunun bir sıra səbəbləri vardır. Burada 

əyləncə, ümumi olaraq içkiyə maraq etdikləri 

üçün və bəziləri isə düşdükləri vəziyyətdən çıxış 

yolu tapmaq üçün alkoqoldan istifadə edir. Ki-

çik yaşlıların alkoqol maddə qəbul etməsinin 

nəticələri aşağıdakılardır: 

-Məktəbdə uğursuz nəticələr;

-Sosial əlaqələrdə problemlər;

-Hüquqi problemlər, içki içdikləri zaman

törədilən hüquqazidd davranışlar; 

- Baş ağrıları və digər fiziki halsızlıqlar;

- İstəksiz, planlaşdırılmamış cinsi aktivlik;

-Yaddaş problemləri;

-İntihara meyilli davranışlar;

-Bəzi hallarda alkoqol zəhərlənmələrindən

ölüm faktı. 

Yeniyetməlik dövrü digər yaş qruplarına 

nisbətən daha çox riskli davranışlara meyilli 

mərhələdir. Nümunə üçün, kriminal davranışlar, 

alkoqol, narkotik maddələrin, siqaretin, aqressiv 

davranışlar daha çox nümayiş etdirmək, yollar-

da təhlükəli davranış bu yaş dövründə daha çox 

müşahidə edilir (2, s. 107). 

Alkoqolizm ümumilikdə yaranması nəza-

rət edilməyən alkoqol ehtiyacı ilə əlaqəlidir. 

Alkoqolizm zamanı şəxsin digər ehtiyacları arxa 

plana keçir, əsas məqsəd alkoqol qəbul edilməsi 

ilə əlaqəli olur. Yeniyetmələrdə alkoqolla bağlı 

əsas problemləri onların fiziki inkişaflarında, 

sosial münasibətlərində yaranır.  

Yeniyetmələrdə yaranan alkoqolizm müx-

təlif səbəbləri vardır, burada əsas rolu onların 

yaşıdlarının təsirinə məruz qalmasıdır. Ətrafında 

alkoqoldan istifadə edənlərin olması artıq yeni-

yetmənin də bundan istifadə etməsi ehtimalını 

artırır. Alkoqol insan bədənin hər bir hissəsinə 

təsir edən depressantdır. Qəbul edilən içki insa-

nın qanı vasitəsilə daxili orqanlarına, beyinə, 

qaraciyərə, böyrəklərə, mədəyə, əzələlərə təsir 

edir. Alkoqol bədən tərəfindən çox tez mənim-

sənilir, təqribi 5-10 dəqiqə ərzində effektlərini 

müşahidə etmək olar və bir neçə saat ərzində öz 

təsirini saxlayır.  

İlkin olaraq mərkəzi sinir sisteminə təsir 

edir və bu zaman içkini qəbul edənlərin özlərini 

rahat hiss etməsinə səbəb olur. Bəzi insanlarda 

alkoqol qəbulundan sonra müəyyən davranış po-

zuntuları müşahidə edilir. Onlarda aqressiv və 

zorakı davranışlar artmağa başlayır. Yeniyetmə-

lər içkinin təsirini daha kəskin hiss edə bilirlər. 

Bunun səbəbi hələ inkişaf etməkdə olan bədən 

sistemi və onların daha əvvəl alkoqoldan istifadə 

etməməkləridir. Hər il yüzlərlə yeniyetmələr 

alkoqolla qəbulu ilə əlaqəli xəstəxanalara yerləş-

dirilir. Yaralanmaların və ölümlə baş verən qəza-

ların əsas səbəbi, içkili vəziyyətdə olmalarıdır.  

Yeniyetmələr tərəfindən qəbul edilən 

alkoqolun müxtəlif səbəbləri vardır. Bunlar içər-

isində sosial faktorlar mühüm rol oynayır. Əgər 

yaxın yoldaşlarının içki istifadə etdiyini görürsə, 

bu zaman onunda bu cür davranışa qarşı qoyma-

sı çətinləşir.  

Alkoqolun orqanizmə təsirləri: Alkoqol 

yeniyetmələrin ilk növbədə beyinlərinin inkişa-

fına neqativ təsir göstərir. Yeniyetməlik dövrün-

də beynin prefrontal korteks və hippokampus 

hissəsi inkişaf etməkdədir. Xroniki alkoqolizm 

və adi içki qəbulu zamanı, yeniyetmələr artıq 5 

dəfədən artıq içki qəbul etdiklərində onların 

prefrontal korteksində hippokampusun inkişafı-

na neqativ təsirlərini müşahidə etmək olur. Bu 

zaman beyində ya uzunmüddətli ya da sağalma-

yan zədələr formalaşdıra bilər. Qərar qəbul 

etmə, mühakimə etmə, öyrənmə prosesinə, yad-

daşa daha çox təsirlər müşahidə edilmişdir. 

AMA (America Medical Association) tərəfin-
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dən edilən araşdırma nəticəsində müəyyən edil-

mişdir ki, alkoqol qəbul edən 14-21 yaşlı insan-

larda hippokampus hissəsi içki içməyənlərə nis-

bətən 10% daha kiçikdir. Bu zədə yaddaş və 

öyrənmə prosesinə qalıcı xəsarətlər yetirə bilər.  

Alkoqolun aşırı istifadəsi zamanı aşağıda-

kı hallar özünü göstərir:  

-Aqressiv davranışlar; 

-Diqqəti cəmləşdirməkdə çətinliklər;  

-Yaddaş problemləri;  

-Əhval-ruhiyyənin tez-tez dəyişikliyi; 

-Ətrafdakı insanlardan özünü təcrid etmə 

və s.  

Alkoqolizm ümumilikdə, ilk dəfə 1785-ci 

ildə amerikalı həkim Benjamin Rush və ingilis 

həkim Thomas Trotter tərəfindən müəyyən edil-

mişdir. İnsanlar neçə illərdir, alkoqol, etanol, və 

ya digər alkoqol tərkibli içkilər qəbul edirlər. 

Mədəniyyətlərin çoxunda alkoqol istifadə edilir 

və bəzilərində buna məhdudiyyətlər qoyulur. 

Həkimlər tərəfindən isə alkoqol istifadəsinin nə-

ticələri, onun nə zaman problem halına gəlməsi 

və xəstəliyə yəni alkoqolizmi yaratdığını qeyd 

edilmişdir (1, s. 926).  

Alkoqolizmin klinik göstəriciləri olduqca 

fərqlidir. Alkoqolun bir çox orqan üzərində tok-

sik təsiri vardır. İnsanlarda əsasən serroz, pan-

kreatit, depressiya, insomnia kimi xəstəliklərlə 

müraciət halları daha çox özünü göstərir.  

Alkoqolun davamlı istifadəsində son 12 ay-

lıq müddət ərzində 3-nün görsənməsi lazımdır: 

-Eyni təsiri əldə etməkdən ötrü qəbuledi-

lən miqdarın artırılması; 

-Eyni miqdarda alkoqol istifadəsində eyni 

effekti almaq olmur; 

-Nəzərdə tutulandan daha çox alkoqol 

qəbul edilir;  

-Alkoqol qəbul etməkdən ötrü çox əmək 

və vaxt sərf edilir; 

-Sağlamlıq problemləri olmasına rəğmən 

yenə də alkoqol qəbul edilməsi; -Alkoqol 

qəbulu ilə əlaqəli sosial, iş və ailə ilə münasibət-

lərində davamsızlığın olması.  

Alkoqolun neqativ istifadəsini müəyyən 

edən müəyyən edən əlamətlər: 

- Qidalanma pozuntuları; 

- Dispepsiya; 

- İntihar cəhdləri. 

Alkoqolun asılılıq yaratdığı hallar zamanı 

aşağıdakı əlamətlər özünü göstərir: 

-İçkinin qəbul olunması üçün güclü bir 

istək, eyni zamanda yaranan davranış problem-

ləri; 

-İçkinin qəbul olunmadığı tədqirdə gərgin-

lik və aqressivlik hissləri; 

-İçkinin qəbulundan sonra rahatlanma 

halları; 

-Vaxtının çox hissəsini buna sərf etmək, 

içkiyə qarşı daimi tələbat; 

-İstifadə edilən içkiyə qarşı sonralar tole-

rantlıq yaratmaq.  

Alkoqolun istifadəsində, onun az və yaxud 

çox qəbul edilməsində, ona qarşı tolerantlıq gös-

tərilməsində bəzi tədqiqatlar genetik faktorların 

rolu olduğunu qeyd edirlər. Nümunə üçün, əgər 

bir uşağın yaxın ətrafında, ailə üzvlərində alko-

qol istifadəsi çox özünü göstərirsə, bu uşaqda 

digər həmyaşıdlarına görə alkoqolun istifadəsi 

daha tez və artıq miqdarda qəbulu müşahidə edi-

lir. Bu uşaqların digər həmyaşıdlarına görə 4-10 

dəfə daha çox alkoqol qəbul etdikləri müəyyən 

edilmişdir.  

Rus pedaqoq A.C. Makarenko qeyd etmiş-

dir ki, ―Valideynlərin davranışı həlledici amil-

dir‖. Valideynlər öz hərəkətləri ilə övladlarına 

onların düzgünmüş kimi qəbul edəcəkləri fikir-

ləri aşılayırlar.  

Yeniyetmələrin alkoqol qəbul etməsinin 

səbəblərindən biridə ―Rol-modeli‖ ilə əlaqəlidir. 

Beləki bu yaş dövrü əsasən uşaqlar yetkin insan-

ların rolunu mənimsəməyə çalışırlar. Kanadada 

―Uşaq və narkotik istifadəçiləri‖ adlı bir kitabda 

qeyd olunur ki, uşaqlar ən çox öz valideynlərin-

dən təsirlənir. Yeniyetmələr əsasən valideynləri-

nin rolunu təqlid etməyə başlayır və həyatlarına 

onlara görə qurur. Yeniyetmələr valideynlərinin 

problemli situasiyanı necə həll etdiklərinə, öz 

fikirlərini necə ifadə etdiklərinə və s. bu kimi 

bütün hərəkətlərini müşahidə edirlər. 

Ailə daxilində formalaşmış mədəni dəyər-

lər, həyat tərzi onların inkişafında mühüm rola 

malikdir. Artıq valideynlərinin belə bu kimi ne-

qativ davranışı evdə nümayiş etdirildiyini görən 

yeniyetmə, özü də buna öyrəşir və alkoqol isti-

fadəsini normal hal kimi qəbul edir.  

Alkoqol istifadəsində sosial faktorların ro-

lunu bu kimi səbəblərə görə daha artıqdır. Bura-

ya yeniyetmənin daxil olduğu sosial şəbəkələr, 

oynadıqları oyunlar, baxdıqları verilişlər mü-

hüm təsir göstərir.   
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Belə ki, müasir dövrdə internet istifadəsi 

nəticəsində yeniyetmələr daha çox məlumat əldə 

edirlər. Bunlar həm onlar üçün xeyirli və həmdə 

ziyanlı ola biləcək məlumatlardır. Müasir dövr-

də media hər bir insanın həyatında mühüm rol 

oynamaqdadır. Orada reklam olunan yaxud nü-

mayiş etdirilən içki səhnələri müxtəlif yaş kate-

qoriyasından olan insanlara, xüsusilə yeniyet-

mələrə daha çox təsir edir. Bunlara baxan yeni-

yetmələrin davranışlarında artıq içkiyə adi hal 

kimi baxılması və bunu aqressiv şəkildə yerinə 

yetirilməsi müşahidə edilir.  

Yeniyetmələr tərəfindən alkoqol qəbul 

edilməsinin digər bir səbəbi isə onların sosial 

münasibətləri və əhval-ruhiyyələri ilə əlaqəlidir. 

Ümumi şəkildə götürüldükdə yeniyetmələrin 

emosional inkişafına təsir göstərən faktorlar 

aşağıdakılardır: 

-Sosial mühit;

-Bu dövrə xas olan inkişaf xüsusiyyətləri;

-Fərdi keyfiyyətlər.

Alkoqol istifadəsi zamanı isə yuxarıda

sadalanan faktorlar əsas rol oynayır. Yeniyetmə-

nin real həyatdan uzaqlaşıb, alkoqol olan mühit-

də özünü təsdiqləməsi baş verir. Öz çətinlikləri-

ni sanki bu yolla ört-basdır edirlər.  

Artıq alkoqolun davamlı istifadə nəticə-

sində alkoqol asılılığının yaranmasına gətirib çı-

xarır. B. Segal qeyd edir ki, bundan qurtulmağa 

çalışan insanlarda ―İstəsəm buraxaram. Bir dəfə 

də istifadə etsəm heç nə olmaz. Bu gündən isti-

fadə etməyəcəyəm‖ kimi sözlərin həmişə təkrarı 

olur. Onlar özlərini bu sözlərlə müdafiə etməyə 

çalışırlar.  

Bu sahədə aparılan müalicə işləri zamanı 

isə əsas profilaktik tədbirlər valideynlərlə veri-

lən psixoloji məsləhətlərdir. Valideynlərin öv-

ladları ilə yetəri qədər məşğul olmamaları, onla-

rın davranışlarına nəzarət etməmələri, hər za-

man onları mühakimə etmələri bu halı daha da 

şiddətləndirir. Əgər yeniyetmələrdə alkoqoldan 

istifadəsi addiktiv halı formalaşarsa, artıq onlar-

da məktəbdən yayınma, normal həyatdan uzaq-

laşma, evi tez-tez tərk etmək kimi neqativ və-

ziyyətlərdə müşahidə olunur. Bu zaman istifadə 

oluna biləcək əsas effektiv terapiya üsulları koq-

nitiv-bihevioral və qrup terapiyalarıdır. 
Problemin aktuallığı: Müasir dövrdə yeni-

yetmələr arasında alkoqol istifadəsi ən çox özünü 

göstərən haldır. Alkoqol istifadəsi zamanı yaranan 

dəyişikliklər nəticəsində onun mənfi nəticələrini təh-

silə marağın azalması, özünə qapanıqlıq, sosial əla-

qələri azalması kimi neqativ halların yaranması 

mövcud problemin həllini daha da artırır. 

Problemin yeniliyi: Yeniyetmələrin prob-

lemli davranışlara meylliliyi yaranan məsələlərin 

həllində xarici təcrübənin öyrənilməsi, bu istiqamət-

də aparıla işlərin daha effektivliyində mühüm rola 

malikdir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti: Yeniyetmə-

lərin davranışlarının detallı şəkildə öyrənilməsi gələ-

cəkdə bu sahədə daha qabaqlayıcı tədbirlərin görül-

məsində, alkoqol asılılığının aradan qaldırılması isti-

qamətində daha səmərəli işlər görülməsi üçün əsas 

rola malik olacaqdır.  
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Xülasə. Bu məqalədə inklüziv təhsil sistemində tyutorluq problemi araşdırılır. Məqalədə inklüziv 

məktəbdə problemli uşağı müşayiət edən tyutorun işi haqqında ümumiləşdirilmiş və sistemləşdirilmiş mate-

rial verilmişdir. Müəllim, psixoloq və digər mütəxəssislərlə birbaşa fəal əməkdaşlıq edərək, tyutor məktəbdə 

uşağın emosional rahatlığını təmin edərək onun üçün aktiv inkişafa sövq edən bir mühit yarada bilər. 

Açar sözlər: sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, tyutorluq, tyutor dəstəyi, inklüziv təhsil, təhsil 

mühiti. 

 

Резюме. В статье исследуется проблема тьюторства в системе инклюзивного образования. В 

статье обобщен и систематизирован материал о работе тьютора, сопровождающего проблемного 

ребенка в инклюзивной школе. Активно сотрудничая напрямую с учителями, психологами и другими 

специалистами, репетитор может создать в классе среду, которая способствует активному развитию, 

обеспечивая ребенку эмоциональное благополучие. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, тьюторство, тьюторская 

поддержка, инклюзивное образование, образовательная среда. 

 

Summary. The article examines the problem of tutoring in the system of inclusive education. The 

article summarizes and systematizes the material on the work of a tutor accompanying a problem child in an 

inclusive school. By actively collaborating directly with teachers, psychologists, and other professionals, a 

tutor can create an environment that promotes active development while ensuring emotional well-being for 

the child. 

Keywords: children with disabilities, tutoring, tutor support, inclusive education, educational 

environment. 

 

Övladlarımıza necə keyfiyyətli təhsil ve-

rək? Gec -tez hamı valideynlər bu sualı özlərinə 

verirlər. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların 

anaları və ataları da istisna deyil - axı hər bir in-

sanın təhsil alması vacibdir. Bundan əlavə, təlim 

prosesində uşaq təkcə bilik, bacarıq və vərdişləri 

mənimsəmir. Buna görə uşağın məsuliyyətinin, 

yeni şeyləri mənimsəmək istəyinin, digər insan-

ların dünyasına cəlb olunmasının və ünsiyyət 

qurma qabiliyyətinin inkişaf etməsi məhz bu 

prosesin necə təşkil edilməsindən asılıdır. 
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İnklüziv təcrübələrin inkişafı da daxil ol-

maqla hazırda təhsil sistemində baş verən yeni-

dənqurma sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara 

təhsil almaqda bərabər hüquqlara və uyğun təh-

sil marşrutunun seçilməsinə zəmanət verir.  

Fərqli ehtiyacları olan uşaqların birgə təh-

sili müasir məktəblilərdə tolerantlığın tərbiyə 

edilməsinin və xüsusiyyətlərinə görə yaşamaq-

ları çətin olan uşaqların həyatında və taleyində 

mümkün qədər iştirakın öyrədilməsinin bir 

yoludur. Xüsusi uşağa kim kömək etməli, 

ümumtəhsil məktəbində təhsil almaq imkanı 

verməli, yol göstərməlidir? Xüsusi təhsil ehti-

yacı olan uşaqlar üçün uyğunlaşdırılmış proq-

ramlar olmalı, təhsil prosesinin tibbi- psixoloji-

pedaqoji dəstəyi olmalıdır.  

İnklüziv siniflərdə tyutor dəstəyi lazımdır-

mı və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 

tyutor kim ola bilər? Tyutor rolunda məktəb psi-

xoloqu və ya sosial pedaqoq çıxış edə bilər. O, 

təkcə uşaqlarla deyil, həm də xüsusi uşaqların 

valideynləri ilə də qarşılıqlı əlaqədə olmalıdır. 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar daima diq-

qət tələb edir, sinif rəhbəri isə belə uşaqların hər 

birinə çox diqqət ayıra bilmir. Tyutor uzun 

müddət sağlamlıq imkanları məhdud uşaqla bir-

başa təmasda olduğu üçün həm fərdiləşdirmə, 

həm də tədrisə fərdi yanaşma prinsipini öz işin-

də həyata keçirə bilər. Fərdi yanaşma müəllim 

tərəfindən uşağın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə 

alaraq təhsil prosesinin təşkilidir, fərdiləşdirmə 

isə bu prinsipin həyata keçirilməsini nəzərə ala-

raq öyrənmə prosesinin təşkilidir.  

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların 

təhsil alması, onların uğurlu sosiallaşmasının, 

sosial həyata tam iştirakının təmin edilməsinin, 

müxtəlif peşə və ictimai fəaliyyətlərdə özünü 

səmərəli həyata keçirməsinin əsas və ayrılmaz 

şərtlərindən biridir. İnklüziv təhsil formasına 

keçidin ən vacib şərtlərindən biri sağlamlıq im-

kanları məhdud uşaqları təhsil prosesində müşa-

yiət etmək və dəstəkləməkdir. 

Tyutorluq insanın şəxsi potensialını, təhsil 

və sosial infrastrukturu və əsas fəaliyyətin vəzi-

fələrini nəzərə alan fərdi təhsil strategiyasının 

qurulmasına və həyata keçirilməsinə yönəlmiş 

bir təcrübədir. 

Təlimin ilk mərhələlərində tyutor uşaq 

üçün məktəbin təhsil məkanında bələdçi rolunu 

oynayır. Tyutorun vəzifəsi uşağın maraqlarını 

və xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq ümumtəhsil 

proqramından geri qalmadan təhsilini təşkil 

etməkdir.  

İnklüziv təhsildə tyutor mövqeyi öz təmə-

lini saxlayır, eyni zamanda yeni, xüsusi kompo-

nentlər əldə edir. Tyutor sağlamlıq imkanları 

məhdud uşağın təhsil müəssisəsinin təhsil və so-

sial mühitinə uğurla inteqrasiyası üçün şərait ya-

radan bir mütəxəssisdir. Müəllimlərlə və valid-

eynlərlə sıx fəal əməkdaşlıq edərək, tyutor uşa-

ğın uğurlu təlimi və sosial uyğunlaşması üçün 

əlverişli bir mühit yarada bilər. 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar ümu-

mi təhsil müəssisələrinə daxil edildikdə, təhsil 

müəssisəsinin işçiləri aşağıdakı vəzifələrlə üzlə-

şirlər: 

• bütün şagirdlər üçün mümkün qədər ra-

hat təhsil məkanının yaradılması; 

• hər bir uşağa aktual olan inkişaf, təlim,

sosiallaşma problemlərinin həllində köməklik 

göstərmək; 

• adekvat və effektiv təhsil proqramlarına

psixoloji dəstək; 

• müəllimlərin, şagirdlərin, valideynlərin

psixoloji-pedaqoji səriştəsinin, psixoloji mədə-

niyyətinin inkişaf etdirilməsi. 

Tyutorluq inklüziv təhsildə yeni bir istiqa-

mətdir. O, uşağa yönəlmiş təsirli, çevik dəstək 

sistemidir. Tyutorluq təkcə fərdi təlimin deyil, 

həm də şagirdin şəxsiyyətinin tərbiyəsinə, mo-

tivlərinin və dəyərlər sisteminin inkişafına kö-

mək edə bilər. İnklüziv praktikanın tətbiqi kon-

tekstində tyutorun pedaqoji fəaliyyəti uşaqlar ilə 

fərdi işləməkdən, məktəblilərin gələcək peşə və 

ictimai həyatlarında öz müqəddəratını təyin 

edilməsinə kömək etməkdən ibarətdir. 

Hazırda təhsil nəzəriyyəsi və praktikasın-

da "tyutor" anlayışının və bu təriflərə uyğun təh-

sil sistemlərinin tərifinə bir neçə yanaşma möv-

cuddur. Ən məşhurları P.G. Şedrovitski, T.M. 

Kovaleva, N.V. Rybalkinanın tədqiqatlarında 

əksini tapmışdır.  

Tyutor dəstəyi şagirdin təhsil motivlərini 

və maraqlarını müəyyən edib inkişaf etdirməyə, 

təhsilin fərdiləşdirilməsi və fərdi təhsil proqramı 

yaratmaq üçün təhsil mənbələrini axtarmağa yö-

nəlmiş pedaqoji fəaliyyətdir. Beləliklə, tyutor 

dəstəyi uşağın təhsil marşrutunu təşkil etməkdən 

ibarət və onun müvəffəqiyyətlərinin maraq və 
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istəkləri ilə daimi refleksiv əlaqələndirilməsinə 

əsaslanan fəaliyyətdir. 

Təlimin ilk mərhələlərində tyutor uşağın 

məktəbin təhsil məkanına bələdçisi kimi çıxış 

edir. P.G. Şedrovitski hesab edir ki, tyutor şagir-

din məsləhətçisidir: o, uşağın fərdi təhsil proqra-

mını hazırlamaqda, öyrənmə prosesinin özünü 

və bu prosesin ayrı-ayrı elementlərini təyin et-

məkdə kömək edə bilər. Digər tərəfdən, tyutor 

təlim nəticələrinin bu şəxsin fərdi inkişafı prose-

sində necə istifadə ediləcəyi sualına cavab verə 

bilər. Tyutorun fəaliyyətində əsas şagird üçün 

fərdi inkişaf proqramını hazırlamaq, onun resurs 

xəritəsi ilə işləmək və fərdi təhsil yolunu dəstək-

ləməkdir. 

E.A. Suxanova və A.G. Çernyavskaya öz 

əsərlərində tyutorluğu şagirdin müəyyən inkişaf 

mərhələlərində təhsil fəaliyyətinə xüsusi bir dəs-

tək növü olduğunu qeyd edirlər. Tyutor eyni za-

manda şagirdin təhsil hərəkətlərinin həyata keçi-

rilməsi və başa düşülməsi üçün şərait yaradır. 

Tyutor dəstəyi şagirdə fərdi təhsil proqra-

mının müstəqil inkişafı və həyata keçirilməsində 

pedaqoji dəstəyin göstərilməsini də nəzərdə 

tutur. 

Pedaqoji dəstək şagirdin əməliyyatı yerinə 

yetirməsi və müəllimin bu əməliyyatı həyata 

keçirilməsi üçün şəraitin yaratmasını nəzərdə 

tutur. Dəstəyin əsas nəticələri təkcə bilik, iş 

üsulları və müstəqil təhsil fəaliyyəti deyil, həm 

də şagird tərəfindən təhsilin nəticələrinin mənası 

və əhəmiyyətinin dərk edilməsidir. 

Pedaqoji dəstək məsuliyyətin müəllimdən 

şagirdə keçməsini nəzərdə tutur. G.M. Bespalova 

hesab edir ki, pedaqoji dəstək özünütəhsilin hə-

yata keçirilməsinə görə məsuliyyətin müəllimdən 

şagirdə keçməsinin dinamik bir prosesidir. 

T.M. Kovaleva hər hansı bir fəaliyyəti 

tyutorluq fəaliyyəti kimi qiymətləndirmək üçün 

əsaslar hazırlamışdır. Bunlar: diaqnostika; müx-

təlif təkliflər; təkliflərin seçimi; fərdi təhsil 

proqramı qurmaq; fərdi təhsil proqramının həya-

ta keçirilməsi üçün marşrutun seçilməsi; fərdi 

təhsil proqramının müşayiəti. 

Müşayiət etməyin məqsədi, uşağın möv-

cud problemlərinə baxmayaraq, malik olduğu 

qabiliyyət və bacarıqları mümkün qədər inkişaf 

etdirməkdir. İnklüziv məktəblərdə təhsil prose-

sinin təşkili üçün müxtəlif sxemlər mövcuddur 

və onlara əsasən, tyutor üç tamamilə fərqli təş-

kilati işi yerinə yetirə bilər. 

1. Tyutor xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 

uşağı müşayiət edir. Mütəxəssislərin fikrincə, 

hazırda ən real mənzərə inklüziv sinif müəllimi-

nin uşaqların inkişaf pozulmaları sahəsində mü-

təxəssis olmaması, tyutorun isə, əksinə, xüsusi 

təhsil mütəxəssisi olmasıdır. Bu zaman tyutor, 

sinifdə təhsilin keyfiyyətini aşağı salmadan, 

müəllimin xüsusi ehtiyacları olan şagirdin im-

kanlarına uyğunlaşmasına kömək edərək, şagird 

üçün tədris prosesini incə və aydın şəkildə quran 

bir mütəxəssis funksiyasını öz üzərinə götürür.  

2. Tyutor müəllimin köməkçisidir. Bu və-

ziyyətdə dərs yükü müəllim tərəfindən formalaş-

dırılır və tyutor təşkilati anlarda onun köməkçisi 

kimi çıxış edir, müəllimin tapşırıqlarını yerinə 

yetirərkən sinifdə intizama nəzarət edir və s. 

3. Tyutor sinifdə ikinci müəllimdir. Uşağı 

müstəqil təhsil ala bilməyən bəyan etmək onun 

hüquqlarının pozulması hesab olunur. Sinifdə 

iki müəllim bütün uşaqların öyrənməsinə kömək 

edir, lakin problemli uşağa daha çox dəstək və 

kömək göstərir. 

Bundan əlavə qeyd edək ki, hər kəs sağ-

lamlıq imkanları məhdud uşaq üçün tyutor kimi 

fəaliyyət göstərə bilməz. Belə uşaqları müşayiət 

edən mütəxəssislərin peşə və şəxsi hazırlığına 

xüsusi tələblər irəli sürülür: 

- inklüziv təhsilin nə olduğunu, ənənəvi 

təhsil formalarından nə ilə fərqləndiyini təqdim 

etmək və anlamaq; 

 - uşağın yaş və fərdi inkişafının psixoloji 

qanunlarını və xüsusiyyətlərini bilmək; 

 - sağlamlıq imkanları məhdud uşağa so-

sial mühitin qarşılıqlı təsirinin xüsusiyyətlərini 

təhlil etmək bacarığı; 

-təhsil mühitinin bütün subyektləri arasın-

da (şagirdlərlə fərdi və qrup halında, valideyn-

lərlə, müəllimlərlə, mütəxəssislərlə, rəhbərliklə) 

müxtəlif pedaqoji əlaqə metodlarını tətbiq et-

mək bacarığı. 

Tyutorluq uşağa yönəlmiş effektiv, çevik 

təhsil sistemi qurmaq üçün vacib bir resursdur. 

Tyutor dəstəyinin inklüziv praktikaya tətbiqi bü-

tün təhsil sisteminin yenidən qurulmasına, fərdi-

ləşdirilməsinə kömək etməlidir.  

Beləliklə, tyutorun köməyi və dəstəyi məq-

bul şəkildə təyin olunmalı, uşağı müstəqil olma-

ğa yönəltməli və təşviq etməlidir. Tyutor ilə uşaq 
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arasındakı qarşılıqlı əlaqə tyutor ilə ünsiyyətdən 

məktəb həyatında uşağın maksimum dərəcədə 

müstəqilliyinə gedən mütərəqqi bir yoldur. 
Problemin aktuallığı. İnklüziv məktəb mühi-

tində tyutorluq pedaqoji fəaliyyət kimi effektiv, 

çevik, uşaqyönlü dəstək sistemi yaratmaq üçün vacib 

mənbəyə çevrilə bilər. İnklüziv praktikanın tətbiqi 

kontekstində tyutorun pedaqoji fəaliyyəti təhsildə və 

sosiallaşma prosesində sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqlarla fərdi işin təşkil edilməsindən ibarətdir.  

Problemin elmi yeniliyi. Tyutor təhsil prose-

sini daha təsirli edəcək bir mütəxəssisdir. Müasir ali 

təhsil üçün tyutorluq yenilik deyil. Lakin inklüziv 

məktəbdə buna daha da çox ehtiyac duyulur. Sinif 

müəllimi hər bir uşağa diqqət yetirə bilmir. Sağlam-

lıq imkanları məhdud uşaqlar böyüklərdən daha çox 

diqqət tələb edir və inklüziv sinifdə tyutorun olması 

vacibdir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tövsiyə xa-

rakterli bu məqalədə inklüziv təhsil sistemində tyu-

torun fəaliyyətinin məqsədləri, vəzifələri və əsas isti-

qamətləri, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara tyu-

tor dəstəyinin təşkil edilməsi mərhələləri təsvir edil-

mişdir. 
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Xülasə. Məqalədə göstərilir ki, triqonometrik tənliklər ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin mü-

hüm məzmun elementlərindən biridir. Triqonometrik tənliklərin həll üsullarının mənimsənilməsi ilə şagirdlə-

rin analitik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafı arasında qarşılıqlı şəkildə dəyişən ―səbəb-nəticə‖ dialektikası 

vardır. İşdə bu dialektikaya dayanaraq praktiklərin fəaliyyətində özünü göstərən ən sadə triqonometrik tən-

liklərin həllin ümumi yazılışının əyani əsaslarla arqumentləşdirilməməsi və xüsusi halların fərqləndirilməmə-

si, ən sadə olmayan triqonometrik tənliklərin həlli ilə bağlı ümumi cəhətlərin və həll üsullarının seçilməsinin 

arqumentləşdirilməməsi, bu və ya digər həll üsulunun tətbiqində məxsusiliyin diqqət mərkəzinə çəkilməmə-

si, şagirdlərin nəticənin dürüst müəyyən olunmasına və araşdırmanın həyata keçirilməsinə diqqətlərinin lazı-

mi səviyyədə yönəldilməməsi kimi çatışmazlıqların aradan qaldırılması yollarına elmi şərhlər verilmişdir.  

Açar sözlər: triqonometrik tənliklər; analitik və evristik fəaliyyət, “səbəb-nəticə” dialektikası, cəbri 

tənlik, bircins triqonometrik tənliklər, qarışıq tipli triqonometrik tənliklər, qiymətləndirmə və mühakimə 

üsulu ilə həll olunan triqonometrik tənliklər, tənliyin kökü. 



Firəddun Nadir oğlu Ġbrahimov, Vüqar Əbülfət oğlu Abdurahmanov

60 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 5, 2021 

Резюме. В статье показано, что тригонометрические уравнения являются одним из важных 

элементов математического образования в общеобразовательной школе, существует «причинно-

следственная» диалектика между овладением методами решения тригонометрических уравнений и 

развитием аналитической и эвристической деятельности учащихся. Исходя из этой диалектики, даны 

научные объяснения способов преодоления таких недостатков проявляющееся в работе практиков, 

как, общее обозначение решения простейших тригонометрических уравнений не аргументируются 

наглядным обоснованием, не различаются частные случаи, не оправдывается целесообразность 

применения того или иного метода решения, недостаточная направленность внимания учащихся на 

правильное определение результата и проведение исследования. 

Ключевые слова: тригонометрические уравнения; аналитическая и эвристическая 

деятельность, диалектика “причина-следствие”, алгебраические уравнения, однородные тригоно-

метрические уравнения, тригонометрические уравнения смешанного типа, тригонометрические 

уравнения, решаемые путем оценки и суждения, корень уравнения. 

Summary: The article shows that trigonometric equations are one of the important content elements of 

mathematical education in secondary education. There is a "cause-and-effect" dialectic that alternates between the 

mastery of control methods of trigonometric equations and the development of students' analytical and heuristic 

activities. Based on this dialectic, the practitioners should not argue that the general writing of the simplest 

trigonometric equations at the level of solution and not to differentiate specific cases, justify the choice of general 

situation and management methods related to the solution of the simplest trigonometric equations, scientific 

explanations were given for ways to overcome the shortcomings, such as failure to do so. 

Keywords: trigonometric equations; analytical and heuristic activity, "cause-and-effect" dialectic, 

algebraic equations, homogeneous trigonometric equations, trigonometric equations of mixed type, 

trigonometric equations solved by evaluation and judgment, the root of the equation 

―Triqonometrik tənliklər‖ ümumtəhsil 

məktəblərində riyazi təhsilin mühüm məzmun 

elementlərindən biridir. Triqonometrik tənliklə-

rin həll üsullarının mənimsənilməsi ilə şagirdlə-

rin analitik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafı 

arasında qarşılıqlı şəkildə dəyişən ―səbəb-nəti-

cə‖ dialektikası vardır. Pedaqoji proseslərin mü-

şahidəsi göstərir ki, bu dialektika praktik peda-

qoqların fəaliyyətlərində diqqət mərkəzinə çə-

kilmir və nəticədə şagirdlərin həm triqonometrik 

tənliklərin həll üsullarının mənimsənilmə səviy-

yəsi gözlənilən nəticələrə adekvat olmur, həm 

də onların analitik və evristik fəaliyyətlərinin 

harmonik inkişafında çatışmazlıqlar mövcud 

olur. Praktiklərin fəaliyyətində müşahidə olunan 

bu çatışmazlıq triqonometrik tənliklərin həlli 

üsullarının mənimsənilməsi ilə şagirdlərin anali-

tik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafının qarşı-

lıqlı əlaqəsinin elmi-nəzəri və texnoloji baxım-

dan öyrənilməməsi ilə bağlıdır. 

Tədqiqat iĢindən əldə olunan materiallar 

üzrə interpretasiya. Məlum olduğu kimi, yunan-

lar bəşəriyyətin inkişafında triqonometriyanı 

elmlərdən ən vacibi hesab edirdilər. "Üçbucaq-

ların ölçülməsi" mənasını verən yunan mənşəli 

"triqonometrya" termini trigon - üçbucaq, met-

rik – ölçmə sözlərinin birləşməsindən almışdır. 

Triqonometriyanın elmi inkişafında L. Eylerin 

xidmətləri danılmazdır. O, «Jntrоductiо in 

аnаlysis infinitоrum» (1748) əsərini yazaraq tri-

qonometriyanı funksiyalar elmi kimi təqdim et-

məklə, onun analitik izahını verdi, bir neçə əsas 

düsturdan alınan bütün düsturlar toplusunu 

mövcudluğunu açıqlamış oldu. Tərəflərin kiçik 

hərflərlə və qarşı bucaqların böyük hərflərlə işa-

rə olunması bütün düsturları sadələşdirməyə, 

onlara aydınlıq və dəqiqlik gətirməyə imkan 

verdi. Eyler triqonometrik funksiyaların qiymət-

lərini uyğun xətlərin dairənin radiusuna nisbəti 

kimi qəbul etməyi düşündü.  

Triqonometriya həndəsi əsasda yarandı, 

həndəsi bir dilə sahib oldu və həndəsi məsə-lələ-

rin həllində tətbiq olundu. Cəbri simvolizmin 

inkişafı triqonometrik münasibətləri düstur şək-

lində yazmağa imkan verdi. Mənfi ədədlərin tət-

biqi bucaqların və qövslərin istiqamətini müəy-

yən etmək imkanını yaratmış oldu. Triqonomet-

rik funksiyaların ədədi bir arqumentin funksiya-

sı kimi öyrənilməsi, triqonometrik funksiyaların 

analitik nəzəriyyəsinin işlənilməsinə əsas yarat-

dı. Eyler həmçinin kompleks arqumentin triqo-

nometrik və üstlü funksiyaları arasındakı əlaqə-

ni kəşf etdi. Nyuton tərəfindən triqonometrik 

funksiyaların qiymətlərinin istənilən dəqiqliklə 
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hesablamağa imkan verən analitik üsul yaradıl-

dı. Eylerin başlatdığı triqonometrik funksiyalar 

nəzəriyyəsinin analitik qurulması dahi rus alimi 

N.İ. Lobaçevskinin əsərlərində başa çatdı. 

Ədədi bir arqumentin funksiyası kimi tri-

qonometrik funksiyalara dair müasir baxış bö-

yük ölçüdə fizikanın, mexanikanın və texnika-

nın inkişafı ilə əlaqədardır. Bu funksiyalar müx-

təlif dövri proseslərin öyrənildiyi riyazi aparatın 

əsasını təşkil edirdi.  

Triqonometriya elementlərinin riyazi təh-

silin məzmunda xüsusi yeri vardır. Bunu həm 

ümumi təhsillə bağlı zamanın çağırışları ilə, 

həm də riyaziyyatın mənimsənilməsi prosesinin 

daxili məntiqi ilə bağlı arqumentləşdirmək olar.  

Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat fən-

ninin müasir kurikulumunun tətbiqinədək şa-

girdlərə triqonometriya üzrə məzmun elementlə-

ri ―Triqonometriya‖, ―Cəbr və elementar funksi-

yalar‖, ―Cəbr və analizin başlanğıcı‖ kurslarında 

öyrədilmişdir. Riyaziyyat fənn kurikulumunda 

sözügedən elementlər əsasən ―Cəbr və funk-

siyalar‖ məzmun xəttində ehtiva olunur, eyni 

zamanda məzmun xətləri (bunların sayı beşdir) 

bir-biri ilə dialektik əlaqəyə malik olduğundan 

digər məzmun xətlərində də müəyyən imkanda-

şıyıcılıq funksiyası üzrə müəyyən qədər özünə 

yer alır. Başqa cür ola da bilməz, çünki vahid 

olan riyaziyyat kursunun hər bir elementi bu və 

ya digər səviyyədə dialektik əlaqəyə malik ol-

malıdır, əks halda riyaziyyat kursu təşkilatlan-

mış sistem(tam) olmazdı, yəni tamlıq xassəsini 

saxlaya bilməzdi.  

Triqonometrik tənliklər orta ümumtəhsil 

məktəbinin riyaziyyat kursunda əsas yerlərdən 

birini tutur. Məchulu triqonometrik funksiya işa-

rəsi altında olan tənliklər həm tədris materialının 

məzmun elementlərinin mənimsənilməsi, həm də 

bu prosesdə təlimin bir çox mühüm üsullarının 

formalaşmasına səbəb olan çox sayda müxtəlif 

nəzəri və tətbiqi xarakterli məsələlərin həllində 

istifadə oluna bilirlər. [1; s. 302-305] 

Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlər tri-

qonometrik tənliklərin həllinin müxtəlif üsulları 

ilə tanış olurlar. Yeri gəlmişkən vurğulayaq ki, 

digər tənlik növlərində olduğu kimi, triqonomet-

rik tənlikləri həll etmək, məchulun verilən tənli-

yi eyniliyə çevirən bütün qiymətlərini tapmaq 

və ya həllin olmadığını göstərmək deməkdir, 

hansı ki, məchulun bu qiymətlərinə tənliyin 

kökləri deyilir. Triqonometrik tənliklər müxtə-

lifdir və onların hamısını həll etmək üçün ümu-

mi bir üsul yoxdur. Məlum olan budur ki, triqo-

nometrik tənliklərin böyük bir qismi sadə triqo-

nometrik tənliklərin həllinə gətirilir. Uzun illər 

ərzində subyekti olduğumuz pedaqoji idarəetmə 

və rəhbərlik fəaliyyətimiz söyləməyə əsas verir: 

―Şagirdlərin bu prosesdə aşağıda özünə yer alan 

üç istiqamətdə fəaliyyətdə müəyyən dərəcədə 

çətinlik çəkdiklərinin, yanlışlıqlara yol verdiklə-

rinin şahidi oluruq, hansı ki, bunlar tədris prose-

sində müəllimin müşahidə olunan çatışmazlıqla-

rı törədən səbəblərə lazımi diqqət yetirməməsi ilə 

şərtlənir‖. Sözügedən səbəblər sırasına aid oluna 

bilər: 1) Ən sadə triqonometrik tənliklərin həlli-

nin ümumi yazılışının əyani əsaslarla arqument-

ləşdirilməməsi və xüsusi halların fərqləndirilmə-

məsi; 2) Ən sadə olmayan triqonometrik tənliklə-

rin həlli ilə bağlı ümumi cəhətlərin və həll üsulla-

rının seçilməsinin arqumentləşdirilməməsi; 3) Bu 

və ya digər həll üsulunun tətbiqində məxsusiliyin 

diqqət mərkəzinə çəkilməməsi, şagirdlərin nəti-

cənin dürüst müəyyən olunmasına və araşdırma-

nın həyata keçirilməsinə diqqətlərinin lazımi sə-

viyyədə yönəldilməməsi.  

Ən sadə triqonometrik tənliklərin həllinin 

ümumi yazılışının əsaslandırılması və xüsusi 

halların fərqləndirilməsi yönümlü tədrisin qurul-

ması ilə bağlı mövqeyimizə, yanaşmalarımıza 

 (1) tənliyinin həlli ilə aydınlıq gətirək. 

Öncə, şagirdlərə əyani əsaslarla aydınlaş-

dırılmalıdır ki,  tənliyinin hər bir kö-

künə,  sinusoidi ilə  düz xəttinin 

bir kəsişmə nöqtəsinin absisi kimi baxmaq olar 

və əksinə, hər bir belə kəsişmə nöqtəsinin absisi 

(1) tənliyinin köklərindən biridir.  olduq-

da sinusoidi  düz xətti ilə kəsiş-

mir. Bu halda(1) tənliyinin kökü yoxdur. 

 olarsa,  sinusoidi və  

düz xəttinin sonsuz sayda ortaq nöqtələri vardır. 

Bu halda (1) tənliyinin sonsuz çox kökü vardır. 

Tutaq ki, Onda  

intervalında iki  və  kəsişmə nöqtəsi alınır.  

nöqtəsi   intervalına da daxil olur. 

Buna görə də  nöqtəsinin absisi -ya 

bərabərdir. nöqtəsinə gəldikdə isə onun absisi-

nin  olduğunu anlamaq o qədər də 
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çətin deyildir.  sinusoidi ilə düz 

xəttinin bütün qalan kəsişmə nöqtələrini iki qrupa 

ayırmaq olar: 1) birinci qrupdakı nöqtələr 

dan -nin misli qədər məsafədədir. Buna görə 

də absisləri  olur. Burada nin 

qiyməti bütün tam ədədlərdir; 2) ikinci qrupdakı 

nöqtələr dən -nin misli qədər məsafədədir. 

Buna görə də absisləri =

olur. Burada nın 

qiyməti bütün tam ədədlərdir. 

Beləliklə, (1) tənliyinin iki qrup kökü 

olur: (2) və

 (3). 

Hər iki qrup kökləri 

(4) düsturu ilə ifadə etməyin mümkün olduğunu

asanlıqla başa düşmək olar; burada in qiy-

məti bütün tam ədədlər olur. Doğrudan da  cüt 

ədəd olduqda (4) bərabərliyi (2)-yə,  tək ədəd 

olduqda (3) çevrilir. Beləliklə, ol-

duqda (1) tənliyinin bütün kökləri (4) düsturu ilə 

ifadə olunur. 

Həmin nəticəyə  olduqda da 

gəlmək olar (Qabaqcıl təcrübəyə malik müəl-

limlər bu halın müstəqil araşdırılmasını şagird-

lərə təklif edirlər). 

Şagirdlərin diqqəti  və  halı-

na yönəldilir. Qənaətə gəlinir ki,  olduqda 

 tənliyinin kökləri  (5) olur; 

burada in qiymətləri bütün tam ədədlər 

olur. Şagirdlərə aydın olmalıdır ki, (4) düsturu 

da həmin nəticəni verir. olarsa, 

tənliyinin kökləri + (6)ədədləri ola-

caqdır; burada nın qiymətləri bütün tam 

ədədlər olacaqdır. Şagirdlər əsaslandırmağı ba-

carmalıdır ki, (4) düsturu bu halı ödəyir.

olarsa,  tənliyinin kökü 

 (7).  və olduqda 

(4) ümumi düsturuna müraciət etmədən dərhal

(5), (6), (7) düsturlarından istifadə etmək məq-

sədə daha uyğundur. Qeyd olunmalıdır ki, ancaq

tələb edilən  bucağı radianlarla ifadə edildiyi

hallarda (4), (5), (6) və (7) düsturlarından istifa-

də etmək olar.  bucağı dərəcələrlə ifadə edil-

miş olarsa, təbii ki, bu düsturlar dəyişdirilməli-

dir. Məsələn, (4) düsturu əvəzinə

, (5) düsturu əvə-

zinə  düsturundan istifadə edilməli-

dir. [2; s.269-272] 

Ən sadə olmayan triqonometrik tənlikləri 

həll edərkən aşağıdakı ümumi cəhətləri nəzərə 

almaq faydalıdır. 

Tənliyə, müxtəlif arqumentlərdən asılı olan 

müxtəlif triqonometrik funksiyalar daxildirsə, 

onu çevirmələrin köməyi ilə bir və ya bir neçə 

sadə tənliklərin həllinə gətirmək lazımdır. Bunun 

üçün bütün funksiyalar eyni arqumentli bir triqo-

nometrik funksiyaya gətirilir və həll olunur. 

Triqonometrik tənliklərin həllində, cəbri 

tənliklərin həllində olduğu kimi, məchulun müm-

kün qiymətləri çoxluğuna fikir vermək lazımdır. 

 funksiyaları in bütün həqi-

qi qiymətlərində,  funksiyası  və 

 isə olduqda 

təyin olunur. 

Triqonometrik funksiyaların tərifinə görə, 

triqonometrik tənliklərin mümkün qiymətləri 

çoxluğu yalnız həqiqi ədədlər olmalıdır. 

Həll zamanı aparılan çevirmələr nəticəsin-

də məchulun mümkün qiymətlər çoxluğunun 

genişlənməsi və daralması əlavə kök alınmasına 

və ya kök itirilməsinə səbəb olacağını da yaddan 

çıxarmaq olmaz. Bu halda tənliyin həlli dəqiq-

ləşdirilməlidir. [3; s. 108-109] 

Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan 

riyaziyyat fənninin məzmunda ən sadə olmayan 

müxtəlif növ triqonometrik tənlik nümunələri də 

əhatə olunur. Bunların sırasına aid etmək olar: 

Triqonometrik funksiyalardan birinə görə 

cəbri tənlik olan triqonometrik tənliklər (dəyişənin 

əvəzlənməsi ilə həll olunan tənliklər); 

Cəbri tənliklərə gətirilən triqonometrik 

tənliklər;  

 Bircins və bircins tənliklərə gətirilən 

triqonometrik tənliklər(Sinus və kosinusa görə 

bircinsli triqonometrik tənliklər); 

şəklində olan tri-

qonometrik tənliklər(köməkçi bucaq daxil et-

məklə və ya universal əvəzləmə üsulu ilə həll 

olunan tənliklər); 

 Eyni adlı triqonometrik funksiyaların 

daxil olduğu triqonometrik tənliklər;  
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Vuruqlara ayrılmaqla həll olunan triqo-

nometrik tənliklər (sol tərəfi vuruqlara ayrılan 

və sağ tərəfi sıfır olan tənliklər); 

 Dərəcəsini azaltmaqla həll olunan triqo-

nometrik tənliklər; 

 Hasilin cəmə, cəmin hasilə çevrilməsi 

ilə həll edilən triqonometrik tənliklər; 

Qarışıq tipli triqonometrik tənliklər; 

Qiymətləndirmə və mühakimə üsulu ilə 

həll olunan triqonometrik tənliklər. [4; s.370] 

Elə triqonometrik tənliklər var ki, onları 

yuxarıda qeyd olunan üsulların bir neçə-sini 

eyni zamanda tətbiq etməklə həll etmək müm-

kün olur. Yüksək dərəcəli triqonometrik tənlik-

ləri, əsasən, məlum düsturların köməyi ilə, onla-

rın dərəcəsini aşağı salmaq, sonra isə mümkün 

olduqda eyni arqumentə gətirmək, yaxud da tri-

qonometrik funksiyaların birinə nəzərən yüksək 

dərəcəli cəbri tənlik kimi həll etmək lazımdır. 

Bir çox tənliklərin həlli  

eyniliyinin tətbiqi ilə asanlaşır. 

Triqonometrik tənliklərin həllində qrafik 

(qrafikin qurulması yolu ilə həll), funksional (həll 

zamanı bəzi teoremlər istifadə olunur), həmçinin 

funksional üsulun xüsusi növü olan funksional 

əvəzləmə metodundan istifadə etmək lazım gəlir. 

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, triqonomet-

rik tənliklər sistemlərinin həlli triqonometrik tən-

liklərin və ümumiyyətlə, tənliklər sisteminin həl-

lində istifadə olunan üsullara əsaslanır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, triqonometrik 

tənlikləri həll etmək üçün triqonometriyanın bü-

tün bölmələri üzrə şagirdlərin biliklərinin (triqo-

nometrik funksiyaların xassələri, triqonometrik 

ifadələrin çevrilməsi üsulları və s.) sistemləşdi-

rilməsi tələb olunur, riyaziyyat fənninin digər 

məzmun xətləri üzrə əldə olunmuş bir çox təlim 

materialları da diqqət mərkəzinə gətirilməli 

olur. Başqa sözlə, triqonometrik tənliklərin həlli 

üsullarının mənimsənilməsi prosesi mövcud-şa-

girdin təcrübəsində özünə yer almış bacarıqların 

yeni məzmuna köçürülməsini nəzərdə tutur. 

Söylədiklərimizə rəğmən, belə qənaət hasil olur 

ki, triqonometrik tənliklərin həllində gərək olan 

əsas bacarıqların formalaşdırılması metodikası 

mükəmməl səviyyədə işlənib hazırlanarsa, bu, 

riyaziyyat fənnini üzrə gözlənilən nəticələrin 

əldə olunmasına müsbət təsir etmiş olar. Odur 

ki, müəllim triqonometrik tənlikləri həll etmək 

üçün bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması 

üsullarına kifayət qədər diqqətli olmalıdır. An-

caq bu məsələ o qədər asan reallaşmır. Şagirdlə-

rin fərdi xüsusiyyətlərinin, xüsusən də onların 

təfəkkür tərzlərinin, potensial imkanlarının fərq-

liliyi, triqonometrik tənliklərin müstəsna dərəcə-

də müxtəlifliyi sözügedən prosesin həyata keçi-

rilməsində optimal variantın seçilməsini zəruri 

edir. Triqonometrik tənliklərin növ müxtəlifliyi 

şagirdlərin həll üsulunu seçməsində müəyyən 

çətinliklərə səbəb olur. Şagird əldə etdiyi bilik-

ləri bir obyekt üzərindən digər obyekt üzərinə 

keçirmək imkanına malik olmalıdır. Başqa söz-

lə, o, riyazi bilikləri sistemindən bu və ya digər 

triqonometrik tənliyin həlli üçün zərurilərin 

fəallaşdırılmasına və bu biliklərin fikri hərəkət 

formasının məqsədəuyğun seçilməsinə nail ola 

bilməlidir. Bu fel (hərəkət forması) bacarıqdır. 

Yeri gəlmişkən vurğulayaq ki, metodik ədəbiy-

yatda "bacarıq" anlayışının müxtəlif şərhləri 

mövcuddur. [5, s.204].  

Məsələn, A.V. Petrovski vurğulayır ki, 

"bacarıq" dedikdə, mövcud məlumatlar, biliklər 

və ya anlayışlardan istifadə etmək, əşyaların va-

cib xassələrini müəyyənləşdirmək və müəyyən 

nəzəri və ya praktik məsələləri uğurla həll et-

mək üçün onlarla işləmək xüsusiyyəti başa dü-

şülür. T.B. Buliqina görə,―...bacarıq müəyyən 

bir fəaliyyəti şüurlu şəkildə yerinə yetirmək xü-

susiyyətidir‖. M.V. Matyuxina bildirir ki, baca-

rıq bir fəaliyyətin uğurlu icrasını təmin edən bi-

lik və vərdişlərin birləşməsidir. Vərdişlər fəaliy-

yətin avtomatlaşdırılmış üsullarıdır. Bilik şüur-

dakı subyektiv obrazların müxtəlifliyidir.  

Yuxarıda vurğuladıq ki, bir qədər mürək-

kəb tənliklərin həlli müəyyən çevirmələrin kö-

məyi ilə sadə triqonometrik tənliklərin həllinə 

gətirilir, hansı ki, onların həllinin öyrədilməsi 

prosesində diqqət mərkəzinə çəkilməli, xüsusi 

vurğulanmalı məqamlar vardır. Triqonometrik 

tənliklərin hansı növ həll üsulunun mövcudluğu 

ilə bağlı seçim etmək, seçilmiş üsulu düzgün hə-

yata keçirmək, tənliyin kökünü səhvsiz formulə 

etmək şagirdlər üçün, təbii olaraq, müəyyən 

idrak çətinliyi yaradır. Əslində belə vəziyyətin 

mövcudluğu arzuolunan haldır və tədris prosesi-

nin şagird üçün gücüçatan çətinliyin mövcudlu-

ğu onun əqli fəaliyyətinin fəallaşmasının əsasın-

da durur. Şagird düşdüyü problemli situasiyanı 

aradan qaldırmaq üçün analitik və evristik mən-



Firəddun Nadir oğlu Ġbrahimov, Vüqar Əbülfət oğlu Abdurahmanov 

64 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 5, 2021 

tiq formalarından, başqa sözlə, əqli fəaliyyətin 

analitik və evristik növlərindən faydalanmaq 

məcburiyyətində qalır. Müəllim bilməlidir ki, 

triqonometrik tənliklərin həlli şagirdlərin anali-

tik və evristik fəaliyyət növlərinin optimal va-

riantlarını seçmək təcrübəsini inkişaf etdirir, 

eyni zamanda da belə bir təcrübənin mövcudlu-

ğu triqonometrik tənliklərin həlli üsullarının 

düzgün seçilməsi və həllin düzgün nəticə ilə so-

nuclanmasını şərtləndirir. Burada ―səbəb‖ ilə 

―nəticə‖ funksiyaları qarşılıqlı şəkildə dəyişil-

miş olur. [5; s.203] 

Qənaətimizə görə, triqonometrik tənliklərin 

sadə triqonometrik tənliklərə gətirilməsi üçün 

həll üsulunun seçilməsi, seçilmiş üsulun düzgün 

tətbiqi və tənliyin həllinin müəyyən olunması ilə 

bağlı şagirdlərin fəaliyyətində təzahür edən çətin-

liklər və yanılmaların aradan qaldırılması üçün 

diqqət mərkəzində saxlanılması vacib olan mə-

qamlarının interpretasiyanı aşağıdakı məzmunda 

formalaşdırmaq məqsədə uyğun olar.  

Tutaq ki,  , 

 ,  

tənliklərini həll etmək tələb olunur. Bir çox 

hallarda şagirdlər verilmiş tənliklərin həllində 

―tənliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəltməklə 

onun sadə triqonometrik tənliyinə gətirilməsi‖ni 

özlərinin məxsusi əsaslandırılmış fərziyyəsi 

kimi qəbul edir. Halbuki, bu tənliklər bir-birilə-

rinə oxşasalar da onların hər birinə eyni yanaş-

manı tətbiq etmək, fikrimizcə , optimal həll yolu 

olmaz. Birinci tənlikdə ―hər iki tərəfi kvadrata 

yüksəltmə üsulu‖ tətbiq olunarsa, alınar: 

 ;  

Bu tənliyi həll etsək, onda əlavə olaraq 

 tənliyinin də həlləri də ve-

rilmiş tənliyin həllər çoxluğuna daxil olur, əlavə 

köklər alınır. Məhz buna görə də yoxlama pro-

sesinin tətbiq edilməsi lüzumu yaranmış olur. 

Yaxşı olar ki, tənliyini həll 

etmək üçün hər iki tərəfin  ifadəsinə vurul-

ması ilə həyata keçirilən həll yolundan istifadə 

olunsun, onda alarıq: 

 . 

Burada 

 

eyniliyindən istifadə etsək, ; 

 ,  tapmış olarıq. 

 , 

 tənliklərinin hər birini həll 

etmək üçün yuxarıda sözügedən həll üsulundan 

istifadə etmək olar, çünki hər iki tənlikdə sağ və 

sol tərəflər müsbət ədədlərdir.  

tənliyini hər iki tərəfini eyni zamanda kvadrata 

yüksəltdikdə  

alınacaq. Bu tənliyi sadələşdirsək  

alarıq. Bu tənliyin də həlli  , 

 olacaq. 

Lakin  tənliyində 

məsələ bir qədər fərqlidir. Tənliyi kvadrata 

yüksəltsək, 

 alarıq və 

bu tənlik  şəklinə düşər. Onun həlli 

isə  və  tənliklərinin 

həllindən ibarətdir.  

Triqonometrik tənlikləri həll etdikdən son-

ra alınan köklərin birləşdirilməsi məsələsi şagird-

lər tərəfindən çətinliklə qavranılır. Ona görə də 

bir çox məsələləri həll etdikdən sonra cavabları 

birləşdirmək çətin olduğuna görə əvvəlcədən bu 

problemi həll etmək əlverişli olur. Fikrimizcə, 

burada həmin problemi həll etməyin yolu hər 

tərəfi yenidən kvadrata yüksəltmək, sonradan isə 

yarımarqument düsturunu tətbiq etməkdir.  

 
Bilirik ki, ifadənin modulunun kvadratı ilə 

ifadənin kvadratı bərabərdir. Onda  

yarım arqument düsturunu tətbiq etsək, 

,  . 

Deməli,  ,  olacaq. 

Şagirdlərə anlatmaq lazımdır ki, müəyyən 

bir yanaşmanın bir tənliyin həllində doğru olma-

sı, onun digər tənliyin həllində də optimal həll 

yolu olması demək deyildir. Seçim yollarının va-

riantlılığına əsas yaradan tənlik nümunələrinin 

üzərində şagirdlərin fəaliyyətə cəlb olunması on-

ların evrestik fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi üçün 

vacibdir. Məsələn, şagirdlərə belə bir sual ver-

mək olar: ―Əgər triqonometrik tənlikdə yalnız 

 və ya  iştirak edirsə, onda bu 
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tənliklərin alınmış həllərini birləşdirmək proble-

mi yaşanmaması üçün necə hərəkət etmək olar?‖  

Burada müəllim öz fasilitatorluğu ilə şa-

girdləri ―Yarımarqument düsturlarının köməyi 

ilə dərəcəsini aşağı salmaqla bu problemlə qar-

şılaşmadan yan keçmək mümkündür‖ qənaətinə 

gəlmələrinə nail olmalıdır. Və ya başqa bir tən-

lik üzərində şagirdləri idraki fəaliyyətə cəlb et-

mək olar. 

Misal.  tənliyin həll edin. 

Bu tənlik ə görə ikidərəcəli tən-

likdir. Onu (dərəcəsini aşağı salmaqla) aşağıda-

kı kimi yazmaq olar: , buradan 

 tənliyini alarıq ki, onun həlli 

 və ya 

 şəklindədir. 

―Tənliklərin həllərinin birləşdirilməsi ha-

lından davamlı olaraq qaçmaq‖ məqsədəuyğun 

deyildir. Şagird bu məsələyə də bələd olmalı, 

onun çəmini (yolunu) öyrənməlidir. Bu baxım-

dan  tənliyinin həllinə şa-

girdlərin diqqətini çəkmək olar.  

Tənliyini həll edərkən triqonometrik funksi-

yaların cəminin hasilə çevirməsindən istifadə et-

sək, onda alarıq: . Hasilin sıfır 

olmasından vuruqlardan heç olmasa biri sıfır ol-

ması alınır. Onda  olur. 

Bu tənliklərin həlli isə  olacaq. 

Aydındır ki,  tam ədədləri üçün  həllər 

çoxluğu  həllər çoxluğunun tərkibində olacaq. 

Ona görə də verilmiş tənliyin həllini  kimi 

götürmək olar. 

Bəzi hallarda tənliyin həllini tapmaq üçün 

onu iki sadə triqonometrik tənlik şəklinə salıb, 

həmin cavabların ortağını tapmaq lazımdır. 

 tənliyini həll edən zaman 

şagirdlər bilməlidirlər ki, verilmiş tənliyi yalnız 

 və olduqda həlli var. 

Deməli, tənliyin həllini tapmaq üçün  

və  tənliklərini ödəyən eyni ləri 

tapmaq lazımdır. Bu tənliklərin həlləri isə uyğun 

olaraq  və , çox-

luqlarıdır. Aydındır ki,  tənliyinin həlli 

olan , həm də  tənliyini 

ödəməlidir. Ona görə müəyyən  və lər üçün  

 olmalıdır. Buradan  

alarıq. Yəni  şəklində olarsa,  

və  çoxluqları eyni çoxluqlar olar.  

Beləliklə,  tənliyi-

nin həlləri  şəklindədir. 

Ümumiyyətlə, triqonometrik tənliklərin 

həlləri zamanı ortaya çıxan bu problemlərin həl-

li yollarının şagirdlər tərəfindən araşdırılması 

şagirdlərin analitik və evristik fəaliyyətlərinin 

tənzimlənməsi üçün vacibdir. Qeyd edək ki, tən-

liklərin həllinin olub-olmamasının araşdırılması-

nın, həllərin yoxlanılmasının şagirdlərə tapşırıl-

ması onların analitik və evristik fəaliyyətlərini 

tənzimləyir. Triqonometrik tənliklərin həlli pro-

sesində kökün dürüst(düzgün) müəyyən edilmə-

si məqsədli yoxlamanın aparılmasına 

 tənliyinin hər iki tərəfinin 

kvadrata yüksəldilməsi yolu ilə həllindən nümu-

nə kimi faydalanmaq olar. 

Bu tənliyin hər iki tərəfini kvadrata 

yüksəltsək, alarıq:  

 
Lakin  olduğuna görə,

 olur.  olarsa,  

olduqda isə  olur. Bu iki qrup həlli bir 

 düsturu ilə yazmaq olar. 

Verilən tənliyin hər iki tərəfini kvadrata 

yüksəltdiyimiz üçün alınan köklərin içərisində 

kənar köklərin olması halı mümkündür. Məhz 

buna görə də yoxlama aparılmalıdır.  

qiymətlərinin hamısını 4 qrupa ayırmaq olar: 

1)   

2)  

3)  4)  

 

olduqda,  olur. 

Buna görə də qiymətləri verilən tənli-

yin köküdür.  olduqda,  

olur. 



Firəddun Nadir oğlu Ġbrahimov, Vüqar Əbülfət oğlu Abdurahmanov

66 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 5, 2021 

Deməli, də verilən tənliyin 

köküdür.  olduqda, 

olur. Buna görə 

 qiymətləri verilən tənliyin kökü 

deyildir. Bunun kimi də 

qiymətlərinin də tənliyin kökü olmadığı 

göstərilir. 

Beləliklə, verilən tənliyin kökləri 

aşağıdakılardır: və , 

burada  və  istənilən tam ədədlərdir.[2; s.286] 

Tənliklərin həllinin olub-olmamasının 

araşdırılmasına  tipli tənlik 

üzəridə şagirdlərin fəaliyyətə cəlb edilməsi 

nümunə kimi qəbul oluna bilər. Həmin 

kateqoriyadan olan tənlikləri həll edərkən 

şagirdlər verilmiş tənliyin hər iki tərəfini 

ədədinə bölməklə, 

şəklinə gətirməli olurlar. 

Buradan da alınır ki, olduqda, 

 tənliyinin həllini 

kimi göstərmək olar. Burada ədədi 

bərabərliklərindən və ya nın hansı rübə 

düşdüyü məlum olduqda, 

bərabərliyindən tapılır. olduqda 

tənliyinin tənliyinin həlli yoxdur. 

Başqa bir nümunə.

olsun, onda 

buradan ədədi 2-yə 

bərabər olmadığı üçün tənliyi həll 

edilməlidir. [6; s. 62] 
Problemin elmi yeniliyi. Triqonometrik tən-

liklərin həll üsullarının mənimsənilməsi ilə şagird-

lərin analitik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafı ara-

sında qarşılıqlı şəkildə dəyişən ―səbəb-nəticə‖ dia-

lektikasının mövcudluğu diqqət mərkəzinə çəkilmiş, 

bu əlaqənin reallaşdırılmasının metodik aspektlərinə 

aydınlıq gətirilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Praktiklərin 

fəaliyyətində özünü göstərən ən sadə triqonometrik 

tənliklərin həllinin ümumi yazılışının əyani əsaslarla 

arqumentləşdirilməməsi və xüsusi halların fərqləndi-

rilməməsi, ən sadə olmayan triqonometrik tənliklə-

rin həlli ilə bağlı ümumi cəhətlərin və həll üsulları-

nın seçilməsinin arqumentləşdirilməməsi, bu və ya 

digər həll üsulunun tətbiqində məxsusiliyin diqqət 

mərkəzinə çəkilməməsi, şagirdlərin nəticənin dürüst 

müəyyən olunmasına və araşdırmanın həyata keçiril-

məsinə diqqətlərinin lazımi səviyyədə yönəldilmə-

məsi kimi çatışmazlıqların aradan qaldırılması yolla-

rına elmi şərhlər verilmişdir. 

Nəticə. Triqonometrik tənliklərin həlli üsulla-

rının mənimsənilməsi ilə şagirdlərin analitik və ev-

ristik fəaliyyətlərinin inkişafı arasında ―səbəb-nəti-

cə‖ dialektikası mövcuddur, bu dialektikanın diqqət 

mərkəzinə çəkilməsi riyaziyyat fənninin tədrisində 

gözlənilən nəticələrin reallaşmasına müsbət təsir 

göstərir. 
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Xülasə. İbtidai məktəblərdə riyaziyyat təliminin təkmilləşdirilməsi müasir məktəbin ən vacib prоb-

lеmlərindən biridir. Riyaziyyat təliminin təkmilləşdirilməsi isə çохşaxəli prоsеsdir və оna görə də bu işə 

müхtəlif istiqamətlərdən yanaşmaq lazım gəlir. İbtidai siniflərdə riyaziyyat təliminin məzmun və mеtоdları-

nın təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı şagirdlərdə yüksək maraq, təşəbbüskarlıq və fəallıq təmin оlunmalıdır. Mə-

qalədə riyaziyyat təlimində təfəkkür metodlarından istifadə yolları geniş araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: qrafik, model, dərslik, ibtidai sinif, sxem, əyanilik 

Резюме. Улучшение преподавания математики в начальной школе - одна из важнейших задач 

современной школы. Улучшение математического образования - это многогранный процесс, поэтому 

к нему нужно подходить с разных сторон. Наряду с совершенствованием содержания и методов обу-

чения математике в начальных классах, учащимся должны быть обеспечены повышенный интерес, 

инициативность и активность. В статье исследуются пути использования методов мышления в обуче-

нии математике. 

Ключевые слова: графический, модель, учебник, начальный класс, схема, наглядность 

Summary. Improving mathematics teaching in primary schools is one of the most important problems 

of a modern school. Improving mathematics education is a multifaceted process and therefore needs to be 

approached from different angles. Along with the improvement of the content and methods of teaching 

mathematics in primary school, students should be provided with high interest, initiative and activity. The 

article explores ways to use thinking methods in mathematics teaching. 

Key words: graphic, model textbook, primary school, scheme, visuality 

Cəmiyyətin məktəb qarşısında qоyduğu 

əsas vəzifə – hərtərəfli inkişaf еtmiş şəхsiyyətlər 

hazırlamaqdan ibarətdir. 

Şəхsiyyətin fоrmalaşması üçün məktəb 

illərində təlim və tərbiyənin kоmplеks şəkildə 

tətbiqi lazımdır. 

Uşağın həyatında оnun əməkçi, intеllеkt 

kimi yеtişməsində bağça və ibtidai məktəb döv-

rü böyük əhəmiyyət kəsb еdir. 

İbtidai məktəblərdə riyaziyyat təliminin 

təkmilləşdirilməsi müasir məktəbin ən vacib 

prоblеmlərindən biridir. Riyaziyyat təliminin 

təkmilləşdirilməsi isə çохşahəli prоsеsdir və оna 

görə də bu işə müхtəlif istiqamətlərdən yanaş-

maq lazım gəlir. İbtidai siniflərdə riyaziyyat tə-

liminin məzmun və mеtоdlarının təkmilləşdiril-

məsi ilə yanaşı şagirdlərdə yüksək maraq, təşəb-

büskarlıq və fəallıq təmin оlunmalıdır. Təcrübə 

göstərir ki, ibtidai siniflərdə riyaziyyat dərsləri-
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nin daha maraqlı оlması və şagirdlərin fəallaşdı-

rılması üçün səmərəli yоllardan biri də inkişaf-

etdirici çalışmalardan istifadə еdilməsindən iba-

rətdir. İnkişafetdirici məsələlərdən istifadə za-

manı şagirdlərin marağı, təşəbbüskarlığı, təfək-

kür müstəqilliyi, fəallığı yüksəlir, özünənəzarət 

və riyazi əsaslandırma qabiliyyətləri fоrmalaşır. 

İnsan təbiətdən lazım olanları almaq üçün 

müəyyən zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyə-

lənməlidir. Bunun üçün məktəb, təhsil, təlim 

anlayışları yaranmış və hər birinin məzmunu və 

vəzifələri müəyyənləşdirilmişdir. 

Riyaziyyat elmi və fənni bilavasitə məntiq 

qanunları ilə bağlı olduğundan, təlimdə tətbiq 

olunan metodların əksəriyyəti təfəkkür metodla-

rıdır. Bu metodların tətbiqi iki problemin həllinə 

imkan verir: ümumdidaktik axtarışı təmin etmək 

və tədqiqat aparmaq.  

Riyaziyyat təliminin ümumi metodları 

kimi qəbul edilən təfəkkür metodlarının didaktik 

xarakteristikaları ilə tanış olaq. 

1. Müqayisə və analogiya.

Müqayisə - müqayisə edilən obyektlərin ox-

şar və fərqli cəhətlərini (xassələrini) aşkar etmək 

deməkdir. Məsələn, düzbucaqlı və kvadratın; dörd-

bucaqlı və düzbucaqlının oxşar cəhətləri: hamısının 

4 təpəsi, 4 tərəfi, 4 bucağı var. Lakin birinci cütlük-

də düzbucaqlının yalnız qarşı tərəfləri bərabərdir. 

Kvadratın isə bütün tərəfləri bərabərdir.  

Müqayisənin düzgün nəticə verməsi üçün 

aşağıdakı şərtlər ödənməlidir: 

1) Müqayisə edilən obyektlər (anlayışlar)

eynicinsli olmalıdır; 

2) Müqayisə olunan əlamətlər hər iki ob-

yekt üçün mühüm olmalıdır. 

Müqayisə metodu analogiya üçün bünövrə 

hazırlayır. ―Analogiya‖ yunan sözü olub, uyğun, 

oxşar mənalarına gətirilir.  

2. Ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə.

Verilmiş obyektlər və ya münasibətlər sin-

finə aid olan ümumi və mühüm xüsusiyyətlərin 

fikrən ayırd edilməsinə - qeyd olunmasına ümu-

miləşdirmə deyilir.  

Xüsusiləşdirmə - öyrənilən obyektin xas-

sələri çoxluğundan fikrən hər hansı xassənin 

ayırd edilməsidir. 

3. Mücərrədləşdirmə və konkretləşdirmə.

Hər hansı obyektin və ya münasibətin

ümumiləşdirmə əsasında ayırd edilməsinə mü-

cərrədləşdirmə deyilir. 

Konkretləşdirmə - mücərrədləşdirmənin 
əks prosesidir: ümumidən xüsusiyə, ümumidən 
– vahid hala keçid.

4. Analiz və sintez.
Analiz – öyrənilən obyektin tərkib hissələ-

rinə bölünüb, hər biri ayrılıqda tamın hissəsi 
kimi tədqiq olunan məntiqi üsula, tədqiqat me-
toduna deyilir.  

Sintez – tədqiq olunan obyektin ayrı-ayrı 
elementlərinin tam şəkildə birləşdirilməsi üçün 
tətbiq olunan məntiqi priyoma deyilir.  

Analiz və sintez – məntiqi əməliyyatlar 
kimi müxtəlif hallarda tətbiq olunur: 

1) məsələlərin həlli metodları kimi;
2) məsələlərin təhlili metodları kimi;
3) teoremlərin isbat metodları kimi;
4) riyazi anlayışların xassələrinin öyrənil-

məsi metodları kimi və s. 
5. İnduksiya və ya induktiv metod.
Müşahidə və təcrübə əsasında xüsusidən

ümumiyə, ayrı-ayrı hallardan ümumiləşdirməyə 
keçmə idrakın qanunauyğunluqlarıdır. Belə ke-
çidin ayrılmaz məntiqi forması induksiya adla-
nır. İnduksiya – xüsusidən ümumiyə mühakimə 
metodu olub, xüsusi əsaslandırmalar əsasında 
nəticə çıxarmağa deyilir. Təlim prosesində bu 
mühakimə forması əsasında yeni biliklərin alın-
ması metoduna təlimin induktiv metodu deyilir.  

İnduksiya üç mənada işlədilir: 
1) əqli nəticə növü kimi;
2) təlim metodu kimi;
3) xüsusi təklif və yeganəlik təklifi kimi.
İnduksiyadan təlim metodu kimi istifadəyə

aid müxtəlif misallar göstərmək olar. Məsələn, 
üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi haqqında 
təklifin doğruluğunu göstərmək üçün düzbucaqlı, 
itibucaqlı və korbucaqlı üçbucaqlar üzərində mü-
hakimə apardıqdan sonra nəticə çıxarılır. İnduk-
tiv əqli nəticənin iki növü vardır: natamam in-
duksiya və tam induksiya. Araşdırılan situasiyada 
bütün yeganəlik və xüsusi təkliflərə əsaslanan 
əqli nəticəyə tam induksiya deyilir. Yeganəlik 
təkliflərinə misal olaraq iki düz xəttin yalnız bir 
kəsişmə nöqtəsinin olmasını, düz xəttin çevrəni 
yalnız iki nöqtədə kəsə bilməsi, 1-in yalnız bir 
böləni olan yeganə natural ədəd olması. 

Verilmiş situasiyada xüsusi halların bir 
qismi araşdırılıb və onun əsasında çıxarılan əqli 
nəticə natamam induksiya adlanır. 

Təlim prosesində ciddi isbat tələb olun-
mayan hallarda natamam induksiyadan istifadə 
olunur.  
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6. Deduksiya və ya deduktiv metod. 

Deduksiya – geniş mənada təfəkkür forma-

sı olub, yeni təklif xalis məntiqi yolla çıxarılır. 

Burada məntiqi nəticə çıxarmanın müəyyən qay-

daları tətbiq olunur. Deduksiya - əqli nəticə for-

ması olub, bir ümumi təklifdən və bir xüsusi tək-

lifdən yeni, az ümumi və ya xüsusi olan təklif 

alınır. Deduksiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir 

ki, alınan xüsusi təklif ümumi kimi qəbul edilir. 

Deduksiya üç funksiyaya malikdir: 

1) əqli nəticə kimi; 

2) tədqiqat metodu kimi; 

3) təlim metodu kimi. 

Deduktiv əqli nəticə - ümumi təklifdən 

xüsusi təklifə keçmədir. Məsələn, ―ədədin rə-

qəmləri cəmi 3-ə bölünürsə, həmin ədəd 3-ə bö-

lünür‖ (4+2+3=9 və 9:3). Yeganəlik təklifindən 

xüsusi təklifə keçmə: ―15 – natural ədəddir, 15 – 

mürəkkəb ədəddir‖ təkliflərindən alırıq: ―bəzi 

natural ədədlər mürəkkəb ədədlərdir‖. Ümumi 

təklifdən ümumi təklifə keçməklə alınan əqli 

nəticə: ― son rəqəmi 1 olan mürəkkəb ədədlər 

var‖, ―son rəqəmi 1 olan sadə ədədlər var‖ tək-

lifləri əsasında ―son rəqəmi 1 olan ədəd həm 

mürəkkəb ədəd, həm də sadə ədəd ola bilməz‖. 

Deduksiya tədqiqat metodu kimi belə ma-

hiyyət daşıyır: hər hansı obyekt (anlayış, xassə) 

yeni bilik əldə etmək üçün həmin obyektə (anla-

yışa) yaxın olan obyektlər (anlayışlar) sinfini 

(cins mənasında) tapıb və verilən obyektə ob-

yektlər sinfinin mühüm xassələrini tətbiq edirlər 

(növ, əlamət). Məsələn, kvadrat həndəsi fiqur 

kimi rombun xüsusi növüdür və romba aid əla-

mətlərdən kvadratda da var, lakin kvadrata aid 

olan əlamətlər (bucaqların düz bucaq olması, 

diaqonalların bərabər olması) rombda yoxdur. 

Yəni anlayışın məzmunu genişlənəndə onun 

həcmi azalır. Ona görə də romb – cins, kvadrat 

isə onun növü olur. Romba aid olan bütün xas-

sələr kvadratda var.  

Deduksiya təlim metodu kimi məzmununa 

aşağıdakılar daxildir: 

1) deduktiv isbatın öyrədilməsi, 

2) genişlənmiş deduktiv sistemin təlimi. 

Bu təcrübə induksiya, analogiya və ya ev-

ristik metodlar əsasında alınmış təkliflərin alınma 

münasibəti əsasında nizamlı sistem şəklinə sa-

lınması deməkdir. Deduktiv isbatın öyrədilməsi 

dedikdə isbatın qurulması üçün axtarış təfəkkür 

prosesi və ya mühakimə prosesi nəzərdə tutulur. 

Axtarış və isbatın qurulmasını öyrətmək üçün 

―Nəyi?‖, ―Haradan alınır?‖, ―Necə alınır?‖ sual-

larına cavab verilməlidir. Bu sualları açıqlayaq: 

―Nəyi‖ sualı göstərir ki, nəyi – hansı təkli-

fi isbat edirik? Bu təklif necə ifadə olunur? Bu 

təklifi başqa şəkildə ifadə etmək olarmı? Nə ve-

rilib və nəyi isbat etməliyik? Bu suallar – isbat 

üçün istiqamətləndirici olub, isbat üçün zəruri 

olan mühakimələr ardıcıllığını qurmağa imkan 

verir. ―Haradan alınır?‖ sualı göstərir ki, isbat 

olunacaq təklifi əsaslandırmaq üçün hansı təklif-

lər (tərif, aksiom, teorem) lazımdır? ‖Necə alı-

nır?‖ sualı onu göstərir ki, isbat olunacaq təklif 

qabaqcadan məlum təkliflərdən necə alınır?  
Problemin elmi yeniliyi. Riyaziyyat təlimin-

də təfəkkür metodlarından istifadə edilməsi yolları 

göstərilmişdir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Riyaziyyat 

təlimində şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişaf 

etdirilməsi yollarından çoxsaylı ibtidai sinif müəl-

limləri faydalana bilər.  

Problemin aktuallığı. Riyaziyyat təlimində 

məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi, məsələlərin 

həlli zamanı riyazi modellərin qurulması şagirdlərin 

məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirdiyindən onun təd-

qiqi həmişə aktualdır.  
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USING INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN TEACHING 

THE SUBJECT "NUMERICAL METHODS" 

Xülasə. Məlumdur ki, riyaziyyat elminin müxtəlif sahələrində elə məsələlərə rast gəlinir ki, onları ana-

litik üsullarla həll etmək çox çətin olur, hətta bəzən mümkün olmur. Bu səbəbdən ―Ədədi üsullar‖ fənninin 

mövzuları aşağıdakı qruplara bölünür: cəbr və analizin, diferensial və inteqral tənliklərin təqribi həll üsulları. 

Riyazi modelləşdirmənin digər elm sahələrində (mexanika, fizika, kimya və s.) uğurla tətbiqi zamanı yaranan 

mürəkkəb tənlikləri də bəzi hallarda ədədi üsullarla həll etmək lazım gəlir. ―Ədədi üsullar‖ fənnin tədrisi 

müəllimdən bu fənni digər riyazi elm sahələri və müxtəlif fənlərlə əlaqələndirmək bacarığını tələb edir. Təq-

dim olunan məqalənin əsas məqsədi fənlərarası inteqrasiyanın əhəmiyyətini və üstün cəhətlərini göstər-

məkdir. 

Açar sözlər: fənlərarası inteqrasiya, ədədi üsullar, Laqranj üsulu, Eyler üsulu, Navye-Stoks tənlikləri, 

fərq şəbəkəsi. 
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Резюме. Известно, что в различных областях математической науки есть задачи, которые очень 

трудно, а иногда и невозможно решить аналитическими методами. По этой причине темы предмета 

«Численные методы» разделены на следующие группы: приближенные методы алгебры и анализа, 

приближенные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений. Сложные уравнения, 

возникающие в результате успешного применения математического моделирования в других 

областях науки (механике, физике, химии и т.д.), в некоторых случаях также приходится решать 

численно. Преподавание предмета «Численные методы» требует от учителя уметь совмещать этот 

предмет с другими областями математической науки и различными предметами. Основная цель 

статьи - показать важность и преимущества междисциплинарной интеграции.  

Ключевые слова: междисциплинарное интегрирование, численные методы, метод Лагранжа, 

метод Эйлера, уравнения Навье-Стокса, разностная сетка. 

 

Summary. It is known that in various fields of mathematical science there are problems that are very 

difficult and sometimes impossible to solve using analytical methods. For this reason, the topics of the subject 

"Numerical Methods" are divided into the following groups: approximate methods of algebra and analysis, 

approximate methods for solving differential and integral equations. Complex equations arising as a result of 

the successful application of mathematical modeling in other fields of science (mechanics, physics, chemistry, 

etc.), in some cases also have to be solved numerically. Teaching the subject "Numerical Methods" requires the 

teacher to be able to combine this subject with other areas of mathematics and various subjects. The main 

purpose of the article is to show the importance and benefits of interdisciplinary integration.  

Keywords: interdisciplinary integration, numerical methods, Lagrange method, Euler method, Navier-

Stokes equations, difference grid. 

 

GiriĢ. Hesablama hidrodinamikası 

(Computational Fluid Dynamics, CFD) – hidro-

mexanikanın bölmələrindən biri olub, maye və 

ya qaz axınlarının hərəkət məsələlərinin həlli 

üçün ədədi üsullar və alqoritmlərdən istifadə 

edir [1, 2, 3]. Axının hər bir hissəsi üçün maye 

və qaz selinin sürəti, sıxlığı və temperaturunun 

ədədi qiymətinin hesablanması bu sinif məsələ-

lərin həllinin nəticəsi kimi qəbul olunur.  

Son zamanlar hesablama hidrodinamikası 

üsullarının inkişafının stabil artımı və geniş tət-

biqi müşahidə olunur. Müasir dövrdə hidrodina-

mika texnologiyasının nəticələri istehsalat sfera-

sının bir çox sahələrində, məsələn, maşınqayır-

ma və aerokosmik sənayesində, kompüter və 

biotibbi aparatların hazırlanmasında tətbiq olu-

nur. Bu faktın doğruluğunu aşağıdakı izahatlar 

təsdiq edir: 

 kompüter hidrodinamikasının üsulları 

istehsal olunan məmulatın real protipinin hazır-

lanmasına qədər onun xassələrini modelləşdirmə-

yə imkan verir, bu isə məmulatın hazırlanmasına 

sərf olunan qiymətə qənaət etməyə şərait yaradır; 

 kompüter hidrodinamikasının üsulları 

daha dəqiq eksperimental nəticələr almağa im-

kan yaradır, doğrudan da laboratoriya daxilində 

aparılan sınaqlar zamanı aparatlar maye və ya 

qaz axınlarının paylanmasının sonuncu forması-

na müəyyən xətalar verə bilərlər; 

 hesablama hidrodinamikasının əsasını 

təşkil edən ədədi üsullar daha dəqiq nəticələr al-

maq məqsədilə daima təkmilləşirlər. Bundan baş-

qa, hesablamaların sürəti artır, hesablama xətaları 

isə aşağı düşür. Bu, real eksperimentlə müqayisə-

də modelləşməni daha da cəlbedici edir. 

Deməli, burada məqsəd bərk cisim ətrafında 

qaz və ya maye axınlarının hərəkətini modelləş-

dirən elə nəzəriyyənin yaradılmasıdır ki, bu nə-

zəriyyə istifadəçilərin az gücə malik olan kom-

püterlərində işləyə bilsin və istifadəçidən hid-

romexanika sahəsində dərin biliklər tələb etməsin. 

Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı məsə-

lələri həll etmək lazımdır: 

 hidromexanikanı elə səviyyədə öyrən-

mək gərəkdir ki, qaz və ya maye axınlarının hə-

rəkətini modelləşdirən nəzəriyyənin yaradılması 

üçün kifayət etsin; 

 hesablama hidrodinamikası üsullarını 

tədqiq etmək; 

 maye və ya qaz axınlarının modelləşdiril-

məsinin ədədi üsulunu seçmək və tətbiq etmək. 

1. Məsələnin qoyuluĢu 

1.1. Maye və qaz modelləri. Hidrodina-

mikada maye və qazların hərəkətini təsvir etmək 

üçün iki üsul vardır: Laqranj üsulu və Eyler 

üsulu. 

Laqranj üsulunda maye və ya qazın hər bir 

hissəciyinin hərəkətinə baxılır. Hər bir zaman 
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anında maye və ya qazın hissəciyi onun fəzada-

kı koordinatları ilə xarakterizə olunur. Beləliklə, 

mayenin bütün axınının hərəkətini hər bir hissə-

ciyin vəziyyətinin onun başlanğıc vəziyyətindən 

və zamandan asılılığı kimi təyin etmək olar: [4] 

(1.1) 

burada – i-ci hissəciyin 

oxları üzrə koordinatları, 

– i-ci hissəciyin  oxları 

üzrə başlanğıc koordinatlarıdır. 

Eyler üsulu isə maye axınının hərəkət et-

diyi fəzanın özünə tətbiq olunur. Müəyyən za-

man anında  koordinatlı nöqtədə maye 

və ya qazın çox kiçik həcmi yerləşir, bu həcm 

ani yerli sürət adlanan hər hansı  sürətinə 

malikdir. Ani yerli sürətlərin yığımı sürətlər 

vektorunun üçölçülü massividir, bu massivə sü-

rətlər meydanı deyilir. Beləliklə, mayenin bütün 

axınının hərəkəti sürətlər meydanının zamana 

görə dəyişilməsilə təyin olunur: 

(1.2) 

burada – sürət

vektorunun uyğun olaraq  oxlarına 

paralel olan komponentləri, 

– sürət vektorunun

zamandan asılı olan komponentləridir, yəni 

funksional asılılıqlardır. 

Baxılan halda qoyulmuş məsələnin həlli 

üçün daha əlverişli üsul olan Eyler modeli seçilir. 

1.2. Navye-Stoks tənlikləri. Navye-Stoks 

tənlikləri ilk dəfə bu tənlikləri 1822-ci ildə almış 

Klod-Lui Navye və 1849-cu ildə onları daha da 

təkmilləşdirmiş Ser Corc Qabriel Stoksun şərə-

finə adlandırılmışdır. Bu diferensial tənliklər 

maye və qazların hərəkətini təsvir edirlər [5]. 

Navye-Stoks tənliklərinin iki forması daha 

tez-tez istifadə olunur: 

1) sıxılan maye üçün hərəkət tənliyi:

(1.3) 

və ona uyğun kəsilməzlik tənliyi: 

; (1.4) 

2) sıxılmayan maye üçün hərəkət tənliyi:

, (1.5) 

və ona uyğun kəsilməzlik tənliyi: 

, (1.6) 

burada:  – sıxlıq,  – sürət,  – zaman, 

– özlülük əmsalı,  – dinamiki özlülük (―ikinci

özlülük‖ də adlanır),  – cismə təsir edən digər

qüvvələr, məsələn, qravitasiya qüvvəsi,  -

Hamilton operatoru – koordinatlar üzrə xüsusi

törəmə. Üçölçülü fəza üçün Hamilton operatoru

aşağıdakı formadadır:

, (1.7) 

– iki Hamilton operatorunun skalyar

hasili isə belədir: 

. (1.8) 

Burada tənliyin sıxılmayan maye üçün 

olan forması istifadə olunacaqdır, ona görə ki, 

sıxılan maye halında hesablamaların mürəkkəb-

liyi əhəmiyyətli dərəcədə artır. Sıxılmayan ma-

ye halında isə axın hərəkətinin səsin sürətindən 

daha da aşağı sürətlərindəki real nəticələrindən 

az fərqlənən nəticələr alınır [6].  

Tez-tez hesablamaların çətinliyini aradan 

qaldırmaq məqsədilə üçölçülü fəzada bütün axı-

nın modelləşdirilməsi əvəzinə axının bir kəsiyi-

nin modelləşdirilməsi həyata keçirilir. Bu halda 

axının modelləşdirilməsini ikiölçülü fəzada 

aparmaq olar. Nümunə olaraq belə modelləşdir-

mə şəkil 1-də göstərilmişdir [7]. 
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Şək. 1. Hava axınının bir kəsiyinin təyyarənin 

qanadı yanında modelləşdirilməsi. 

 

İxtiyari özlü mühitin xüsusiyyətləri (sıx-

lıq, özlülük) bir ölçüsüz parametr – Reynolds 

ədədilə verilə bilər. Bu parametr ölçüsüz kəmiy-

yətdir, o, mühitin daxilində inersiya qüvvələri-

nin özlü qüvvələrə nisbətini xarakterizə edir [8] 

və aşağıdakı şəkildə təyin olunur: 

 

, (1.9) 

 

burada  – mühitin sıxlığı,  – maye 

və ya qazın hərəkətinin orta sürətidir,  – mühi-

tin özlülüyü,  - kanalın hidravlik diametridir, 

bu kanal üzrə maye və ya qaz hərəkət edir. Dia-

metr bu düsturla hesablanır: 

 

, (1.10) 

 

burada  – kanalın en kəsiyinin sahəsidir, 

 – kanalın islanmış hissəsinin perimetridir. 

Beləliklə, sıxılmayan maye və ya qaz axı-

nının kəsiyini modelləşdirən zaman tənliklər 

aşağıdakı formada olur: 

hərəkət tənliyi: 

 

, 
(1.11) 

 

, 
(1.12) 

 

kəsilməzlik tənliyi: 

 

, (1.13) 

 

burada  –  sürət vektorunun -kompo-

nenti,  –  sürət vektorunun -komponenti,  

–  xarici qüvvələr vektorunun -komponenti, 

 –  xarici qüvvələr vektorunun -komponenti, 

 – Reynolds ədədi, ölçüsüz kəmiyyətdir. 

1.3. Diferensial tənliklərin ədədi üsul-

larla həlli. Navye-Stoks tənliklərinin geniş tət-

biq oblastına malik olmasına baxmayaraq, indi-

yə kimi bu tənliklərin ümumi halda analitik həlli 

yoxdur [9]. Bundan başqa, hal-hazırda üçölçülü 

fəzada bu cür həllin varlığı və hamarlığı isbat 

olunmayıbdır. Kley riyaziyyat institutu bu prob-

lemi yüzilliyin əsas problemlərindən biri adlan-

dırmışdır. Problem hələ də aktualdır və bütün 

dünya riyaziyyatçıları tərəfindən aktiv olaraq 

həll olunur. 

XX əsrin 50-ci illərinin sonundan başlaya-

raq, kompüter texnologiyalarının inkişafı ilə əla-

qədar olaraq, ədədi üsullardan istifadə etməklə 

həllin aproksimasiyasının alınması mümkün 

oldu. Hal-hazırda çoxlu ədədi üsullar vardır, la-

kin onlardan yalnız ikisi kifayət qədər tez-tez 

istifadə olunur və Eyler tənliklərinə əsasən axı-

nın modelləşdirilməsinə imkan verirlər: sonlu 

fərqlər üsulu və sonlu elementlər üsulu. Aşağıda 

hər iki üsula baxılacaq, onların üstün və çatış-

mayan cəhətləri göstəriləcəkdir. 

a) Sonlu fərqlər üsulu. Sonlu fərqlər üsu-

lunun əsas ideyası fərq şəbəkəsinin qurulmasıdır. 

Düzbucaqlı paralelepiped kimi təsvir olunmuş 

fəza böyük olmayan bərabər hissələrə bölünür 

(düzbucaqlı paralelepipedlər). Sonra isə verilmiş 

tənlik şəbəkənin hər bir elementi üçün ayrıca 

tənliyə çevrilir [6]. Alınmış tənliklərin həlli üçün 

şəbəkənin divarlarının hər birində axının sürətini 

bilmək tələb olunur. Bunun üçün sərhəd şərtləri-

nin müxtəlif növləri işlənib hazırlanır. 

Sonlu fərqlər üsulunun üstün cəhətləri 

bunlardır: hesablamaların paralel aparılması 

xassəsi, sadə misallar üzərində sürətli işləmə qa-

biliyyəti və üsulun reallaşdırılması zamanı daha 

sadə olması. 

Sonlu fərqlər üsulunun əsas çatışmayan 

cəhəti ondan ibarətdir ki, bu üsulu ixtiyari ob-

lastda tətbiq etmək mümkün deyil. Beləliklə, 
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hesablamaların çoxlu olması da üsulun mənfi 

cəhətidir (hava axınının sürətinin hesablanması 

eksperimentin aparıldığı fəzadan kənardadır). 

b) Sonlu elementlər üsulu. Sonlu ele-

mentlər üsulunun əsas ideyası ondan ibarətdir 

ki, eksperimentin aparıldığı fəza sonlu sayda alt-

oblastlara (elementlərə) bölünür. Hər bir ele-

mentdə approksimasiya funksiyası individual 

olaraq seçilir. Diferensial tənliyin həlli element-

lərin sərhədlərində axtarılır [6].  

Sonlu elementlər üsulunun əsas üstün cə-

həti hesablamaların dəqiqliyini lokal dəyişmə-

yin mümkün olmasıdır. Fəzanın yüksək dəqiqli-

yin tələb olunduğu oblastlarında sonlu element-

ləri az etmək olar. Belə bölünməyə aid nümunə 

şəkil 2-də göstərilmişdir. 

Şək. 2. Eksperimentin aparıldığı fəzanın sonlu 

elementlərə bölünməsinə aid nümunə. 

Bu cür yanaşma həll prosesinin vaxtına 

çox qənaət etməyə imkan verir. Lakin eksperi-

mentin aparıldığı fəzanın sonlu elementlərə bö-

lünməsinin alqoritmi çox mürəkkəbdir, bu isə 

üsulun çatışmayan cəhətidir.  

Burada Navye-Stoks tənliklərinin diskreti-

zasiya alqoritmi kimi sonlu fərqlər üsulu seçil-

mişdir [6]. Ona görə ki, bu üsul hesablamaların 

paralel aparılmasına imkan verir və həll alqo-

ritmi daha sadə realizasiya olunur.  

2. Navye-Stoks tənliklərinin sonlu fərq-

lər üsulu ilə həlli 

Navye-Stoks tənliklərinin həllinin sonlu 

fərqlər üsulu ilə alınmasının mümkünlüyünü 

göstərmək üçün aşağıdakı eksperiment işlənib 

hazırlanmışdır: 

Dekart koordinat sistemində yerləşən, 

 tərəflərinə malik olan düzbucaqlı parale-

lepipedin daxilini eksperimentin aparıldığı fəza 

adlandıracağıq. Fərz olunur ki, orada ixtiyari for-

malı bərk cisim yerləşmişdir. Düzbucaqlı para-

lelepipedin bütün üzləri koordinat oxlarına para-

leldir. Bərk cisim verilmiş sıxlığa və Reynolds 

ədədinə malik olan su və ya qazşəkilli mühitdə 

yerləşir. O, eksperimentin aparıldığı fəzadan kə-

nara çıxmamalıdır. Düzbucaqlı paralelepipedin 

üzlərindən birinə dairəvi kəsiyə malik olan boru 

birləşdirilmişdir. Bu boru ilə  – sabit sürətli 

maye və ya qaz seli hərəkət edir. Eksperiment 

– eksperimentin başladığı vaxtdan – ekspe-

rimentin bitdiyi vaxta qədər aparılır.

Üçölçülü halda eksperimentin nəticələrini 

almaq üçün eksperimentin aparıldığı ixtiyari za-

man anında, hər bir nöqtəsində axının təzyiq və 

sürətlərinin paylanma şəklini almaq lazımdır. 

Eyni zamanda ikiölçülü halda eksperimentin 

nəticələrini almaq üçün isə eksperimentin apa-

rıldığı fəzanın ixtiyari seçilmiş kəsiyinin hər bir 

nöqtəsində axının təzyiq və sürətlərinin paylan-

ma şəklini almaq tələb olunur. Eksperimentin 

aparıldığı fəzanın seçilmiş kəsiyi eksperimentin 

aparıldığı ixtiyari zaman anı üçün koordinat 

oxlarına paralel olmalıdır. 

Hesablamaların sadəliyindən ötrü ikiölçü-

lü hal üçün alqoritm qurulur. 

2.1. Fərq Ģəbəkəsi. Tutaq ki,  və 

koordinat oxlarına paralel olaraq yerləşmiş 

düzbucaqlı fəza verilmişdir: 

. (2.1) 

Bu fəzada  oxu üzrə eyni ölçülü 

oyuqlu və  oxu üzrə isə eyni ölçülü 

oyuqlu şəbəkə quraq. Nəticədə hər bir oyuğun 

ölçüsü aşağıdakı şəkildə ifadə olunur: 

; (2.2) 

- elə oyuqdur ki, onun mərkəzi fəza-

nın koordinatı  olan 

nöqtəsində yerləşir. Eksperimentin təsvirinə 

əsasən eksperimentin aparıldığı fəzanın daxilində 

ixtiyari formalı bərk cisim yerləşir. Buradan alınır 

ki, iki növ oyuqlar var: maye oyuğu və maneə 

oyuğu. Eksperimentin başlanğıc şərtlərini vermək-

dən ötrü oyuğa 2 sıra və 2 sütun əlavə edirlər. 
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olduqda  və 

 olduqda  oyuqları da ma-

neə-oyuqlarıdır. Oyuqlara bölünmüş belə fəzanın 

sonuncu forması şəkil 3-də təsvir olunmuşdur.  

Şək. 3. Maye oyuqları (ağ), maneə oyuqları 

(açıq boz) və düzbucaqlı fəzanın sərhədindəki 

oyuqlar (tünd boz). 

Hər bir oyuq mayenin hər hansı həcmini 

xarakterizə edir və üç parametrlə təyin olunur: 

– təzyiq, -  sürət vektorunun komponenti və

Y -  sürət vektorunun komponenti ilə. 

Navye-Stoks tənliklərinin diskretizasiya-

sı fərq şəbəkəsində (Staggered grid) baş verir. 

Şəbəkə fərq adlanır, ona görə ki,  oyuğunu 

müəyyən edən parametrlər fəzanın bir nöqtəsinə 

bağlanmayıblar.  oyuğunun təzyiqi oyuğun 

koordinatları  olan 

mərkəzinə görə təyin olunur. oyuğunun 

sürət vektorunun -komponenti 

koordinatları,  oyuğunun sürət vektorunun 

-komponenti isə  koordinat-

ları ilə müəyyən olunur. Bu cür fərq şəbəkəsinin 

vizual təsviri şəkil 4-də göstərilmişdir. 

Şək. 4. Fərq şəbəkəsinə aid nümunə. 

Kəsilməzliyin (1.13) tənliyi hər bir 

 xanasının 

mərkəzində diskretləşir. Xüsusi törəmələr aşağı-

dakı şəkildə ifadə olunur: 

; (2.3) 

Digər tərəfdən,  üçün olan (1.11) hərəkət 

tənliyi oyuğun şaquli tərəflərinin mərkəzində,  

üçün olan (1.12) hərəkət tənliyi isə oyuğun 

üfüqi tərəflərinin mərkəzində diskretləşir. 

Tənliyin diffuziya hədləri adlanan ikinci tərtib 

törəmələri və təzyiqin 

( ) xüsusi törəmələri nisbətən sadə alınır, 

aşağıdakı düsturlar vasitəsilə təyin olunurlar: 

; (2.4) 

; (2.5) 

; (2.6) 

; (2.7) 

; (2.8) 

. (2.9) 

Tənliyin – 

konveksiya hədlərinin diskretizasiyası zamanı 

bəzi çətinliklər yaranır. Məsələn,  həddinin 

 oyuğunun sağ tərəfinin mərkəzində diskre-

tizasiyası üçün (şək. 7-də qara nöqtə)  hasili-

nin şək. 5-də  işarəsi ilə qeyd olunmuş nöqtə-

lərdəki qiymətləri lazımdır. Verilmiş qiyməti al-

maq üçün baxılan realizasiyada qonşu oyuqlar-

dan olan  və  sürətlərinin orta ədədi qiymət-

ləri istifadə olunur.  
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Şək.5. Konveksiya hədlərinin diskretizasiyası. 

 

Beləliklə, konveksiya hədləri aşağıdakı 

düsturlarla verilir: 

 

; (2.10) 

; 
(2.11) 

 

; (2.11) 

 

. 

(
2.12) 

 

2.2. BaĢlanğıc və sərhəd Ģərtləri. Əvvəl-

ki bölmədə təyin olunmuş fərq şəbəkəsindən 

istifadə etməklə Navye-Stoks tənliklərinin dis-

kretizasiyasından ötrü  olduq-

da  – üfüqi sürəti üçün və  olduq-

da  – şaquli sürəti üçün başlanğıc şərtlərin ve-

rilməsi tələb olunur. Deməli, aşağıdakı başlan-

ğıc qiymətlərin təyin olunması lazımdır: 

 

; (2.13) 

Maye oyuğunun və maneə-oyuğun sərhə-

dində sərhəd Ģərtlərinin çoxlu növləri vardır, 

lakin burada yalnız üç tip sərhəd şərtlərinə baxı-

lacaqdır: sərbəst sürüşmə (free-slip), yapışma 

(no-slip) və sərbəst axın (free-flow).  

1) Sərbəst sürüĢmə 

Bu halı qazlara tətbiq edək. Fərz olunur 

ki, qaz və maneə arasında sürtünmə yoxdur, ona 

görə də, qaz bərk cismin, eksperimentin aparıl-

dığı fəzanın sərhədlərinin və axın mənbəyinin 

çərçivəsinin yanında sərbəst hərəkət edir. Belə-

liklə, sərbəst sürüşmə şərti daxilində sürətlərin 

aşağıdakı qiymətləri alınır: 

 

; (2.14) 

 

2) YapıĢma 

Bu üsul o zaman tətbiq olunur ki, maye 

maneəyə yapışır. Deməli, verilmiş nöqtədə ma-

yenin sürəti maneənin hərəkət sürətinə bərabər-

dir. Baxılan halda bərk cisim, eksperimentin 

aparıldığı fəzanın sərhədləri və axın mənbəyinin 

çərçivəsi maneə rolunu oynayırlar. Bütün bu ci-

simlər hərəkətsizdirlər, onların sürəti isə sıfra 

bərabərdir. Nəticədə, yapışma şərti daxilində sü-

rətlərin aşağıdakı qiymətləri alınır: 

 

 

(2.15) 

 

3) Sərbəst axın 

Bu şərt eksperimentin aparıldığı fəzanın 

sərhədində yalnız o zaman tətbiq olunur ki, sər-

həd virtual olsun və axın sərhəddən sərbəst ax-

sın. Beləliklə, belə maneəli sərhəddə mayenin 

sürəti maneənin ―daxilinin‖ hərəkət sürətinə bə-

rabərdir. Onda, yapışma şərti daxilində sürət-lə-

rin aşağıdakı qiymətləri alınır: 

 

 

. 
(2.16) 

 

2.3. Zamana və fərq Ģəbəkəsinin oyuq-

larına görə diskretizasiya. Zamana görə dis-

kretizasiya etməkdən ötrü Eyler üsulundan isti-

fadə olunur. Bunun üçün eksperimentin aparıl-
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dığı  zaman intervalını bərabər interval-

lara bölək: 

 .  

 zaman anında hesab olunur ki,  

zaman intervalı üçün bütün naməlum parametrlə-

rin qiymətləri artıq məlumdur.  zaman inter-

valı üçün nəticələr aşağıdakı şəkildə hesablanır: 

  

 

(2.17) 

 

Fərq şəbəkəsinin oyuqlarına görə diskreti-

zasiya etməkdən ötrü fərz olunur ki, eksperi-

mentin əvvəlində fərq şəbəkəsinin bütün oyuq-

ları üçün başlanğıc sürət və təzyiq verilmişdir. 

Hər bir iterasiyada zaman  qədər artır, bu ar-

tım eksperimentin  – bitmə zamanına ça-

tana kimi davam edir. 

-nin qiyməti eksperimentator tərəfindən 

verilə bilər, lakin ölçmələrin xətasını azaltmaq 

üçün -nin qiymətini bu düsturla hesablamaq 

lazımdır: 

 

; (2.18) 

 

burada  – mühitin hərəkətinin  

oxu üzrə maksimal sürəti,  – mühitin 

hərəkətinin  oxu üzrə maksimal sürətidir. 

Hərəkət tənliyinin zamana görə 

diskretizasiyasını aparaq: 

 

 

 
(2.19) 

 

Burada və bundan sonra yuxarıda 

mötərizə içərisində yazılmış indeks elə zaman 

intervalını göstərir ki, həmin interval üçün 

verilmiş dəyişən doğrudur, məsələn,  –  

zaman intervalında mühitin  oxu üzrə hərəkət 

sürətini bildirir. 

Aşağıdakı işarələmələri daxil edək: 

 

 

(2.20) 

 

Onda (2.19) tənliyini bu şəkildə yazmaq 

olar:  

 

  (2.21) 

 

Hərəkət tənliklərinin diskretizasiyasını 

başa çatdırmaq üçün (2.22) tənliklərinin sağ 

tərəfləri də zamana görə diskretləşdirilməlidir. 

Tənliklərin son forması aşağıda verilmişdir: 

 

 

(2.22) 

 

Kəsilməzlik tənliyində  zaman 

intervalını yerinə yazdıqdan sonra  zaman 

intervalı üçün Puasson tənliyi alınır: 

 

. (2.23) 

 

Tamamilə diskretləşdirilmiş tənlikləri 

almaqdan ötrü (2.23), (2.24) tənliklərini fərq 

şəbəkəsinin elementləri üzrə diskretləşdirmək 

lazımdır. Bunun üçün (2.4) - (2.12) 

düsturlarından istifadə olunur: 

 

, 

; 
(2.24) 

 

, 

; 

(2.25) 

Burada 

 

, 

; 

(

2

.

2

6

) 
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, 

. 

(2.27) 

(2.23) Puasson tənliyi diskretləşdirilmiş 

formada aşağıdakı şəklə düşür: 

, 

. 

(2.28) 

Puasson tənliyinin bütün oyuqlarda 

düzgün həlli üçün aşağıdakı sərhəd qiymətlərini 

bilmək tələb olunur: 

, 

, 

, 

. 

(2.29) 

Onlar bu şəkildə verilir: 

, 

, 

, 

. 

(2.30) 

(2.29) Puasson tənliyi yuxarıda 

hesablanmış (2.31) sərhəd qiymətlərinə uyğun 

olaraq modifikasiya olunmalıdır. Bundan sonra 

tənlik bu şəkildə yazılır: 

, 

; 

(2.31) 

burada 

; ; 

; . 

(2.32) düsturu  tənlikdən və 

məchuldan ibarət olan sistemdir, bu sistemin 

matrisi . 

Qauss üsulu xətti tənliklər sisteminin həllinə 

tətbiq olunan üsullardan biridir, lakin bu üsul 

nadir hallarda hesablama hidrodinamikasının 

məsələlərinin həllində istifadə olunur. Hal-

hazırda ədədi üsullarda tez-tez iterasiya üsulları 

tətbiq edilir. Xüsusi halda, bu bölmədə tərs 

relaksasiya üsulundan istifadə olunur. 

Tutaq ki,  sayda xətti tənliklərdən ibarət 

olan sistem verilmişdir: 

; (2.32) 

burada 

, ,

. 

 matrisi  – baş diaqonala,  və - 

yuxarı və aşağı üçbucaq matrislərə bölünə bilər: 

; (2.33) 

burada 

,

, 

. 

Beləliklə, xətti tənliklər sistemini aşağıda-

kı şəkildə yazmaq olar: 

(2.34) 

burada  – relaksasiya amilidir, 

sabitdir, onu  matrisinin əmsallarından asılı 

olaraq seçirlər. Hesablama hidrodinamikası 
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məsələləri üçün  qiymətindən istifadə 

etmək məqsədəuyğundur. 

Tərs relaksasiya üsulunun əsas məğzi on-

dan ibarətdir ki, həll iterasiya vasitəsilə axtarılır. 

Birinci iterasiya üçün  vektorunun qiymətləri-

nin başlanğıc qiymətləri götürülür. Puasson tən-

liyinin həllinin axtarılması məsələsinə tətbiq 

olunan təzyiqlərin qiyməti hər bir oyuqda dəniz 

səviyyəsindəki atmosfer təzyiqinə bərabər qəbul 

oluna bilər ( ). Hər bir sonrakı itera-

siya üçün təzyiqin qiyməti aşağıdakı düsturla 

hesablanır: 
 

  

; 

; 

(2.35) 

 

burada  –  oyuğu üçün (2.32) 

Puasson tənliyinin sağ tərəfidir.  

Hər bir iterasiya zamanı hesablamaların 

uyğunsuzluğu (nevyazka, residual) bu düstur 

vasitəsilə hesablanır: 

 

  (2.36) 

 

burada  aşağıdakı düsturla ifadə olunur: 

 

 

(2.37) 

 

İterasiya prosesinin dayanmasından ötrü 

iki şərt vardır: 

1. iterasiyaların maksimal sayının 

artırılması: ; 

2. hesablamaların uyğunsuzluğunun veril-

miş  dəqiqlik tərtibinə çatması: 

 . 

Nəticə  

Bir nümunə üzərində aparılmış araşdır-

malar nəticəsində fənlərarası inteqrasiyanın aşa-

ğıdakı üstün cəhətlərini göstərmək olar: 

1) qoyulmuş məsələ haqqında məlumatlar 

elə səviyyədə verilməlidir ki, problemin nəzə-

riyyəsinin yaradılmasına kifayət etsin; 

2) tədqiq olunan problemin riyazi modeli 

qurulur və bu problemin həllinə hansı ədədi üsu-

lun tətbiqi müəyyənləşdirilir; 

3) dərs prosesində tələbə ―Ədədi üsullar‖ 

fənni ilə digər fənlərin birbaşa əlaqəsinin şahidi 

olur və onda baxılan məsələnin həlli haqqında 

bilik və bacarıqlar formalaşır. 
Problemin aktuallığı. Fənlərarası inteqrasiya 

tədris prosesinə çoxdan tətbiq olunmasına baxmaya-

raq, hələ də aktualdır. Elm və texnologiyanın sürətlə 

inkişafı bir çox elm sahələrinin inteqrasiyasını daha 

da genişləndirmişdir. Ona görə də müasir tələbə və 

magistrlər gələcəkdə fəaliyyət göstərəcəkləri elm 

sahələrini seçdikdə fənlərarası əlaqədən yararlanma-

ğı bacarmalıdırlar. 

Problemin elmi yeniliyi. ―Ədədi üsullar‖ fən-

ni ali məktəblərdə əsasən son kurslarda tədris olu-

nur. Tələbələr əvvəlki kurslarda baza fənlərində öy-

rəndikləri bilikləri ―Ədədi üsullar‖ fənninin mövzu-

larına uyğunlaşdırmalı və baxılan məsələnin ədədi 

nəticələrini almalıdırlar. Təqdim olunan məqalənin 

elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, burada ilk dəfə ―He-

sablama hidrodinamikası‖ elmi ilə ―Ədədi üsullar‖ 

fənninin inteqrasiyası əyani olaraq nümayiş olun-

muş, hər iki elm sahəsinə aid olan üsul və düsturla-

rın bir-biri ilə bağlılığı göstərilmişdir. 

Problemin praktiki əhəmiyyəti. Fənlərarası 

inteqrasiyanın elm və tədrisdə istifadə olunması həm 

gənc alimlərdə, həm də magistr və tələbələrdə yeni 

dünyagörüşü formalaşdırır. Belə ki, onlar təkcə məş-

ğul olduqları və öyrəndikləri elm sahələri ilə kifayət-

lənməməli, həmçinin bu sahə ilə əlaqəsi olan digər 

elm sahələri ilə də tanış olmalı və müəyyən məluma-

ta malik olmalıdırlar.  
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Xülasə. Məqalədə riyaziyyatın ibtidai kursunda funksiya anlayışının propedevtikası kimi kəmiyyətlər 

arasında müxtəlif funksional asılılıqlara aid çalışmaların icra edilməsi araşdırılır. Qeyd olunur ki, bu zaman 

müvafiq terminlər və simvollardan istifadə edilmir. Əsas diqqət dəyişənlər arasındakı qarşılıqlı əlaqələrə və 

münasibətlərə yönəldilir.  
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Summary. The article considers various functional interactions between values, as propaedeutics of 
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Bizi əhatə edən həqiqi aləmin mühüm xü-

susiyyətlərindən biri onun fasiləsiz olaraq müx-

təlif dəyişikliklərə uğramasıdır. Havanın tempe-

raturu və rütubəti dəyişir, atmosfer təzyiqi dəyi-

şir, küləyin və hərəkətin sürəti dəyişir, insanla-

rın yaşı və həyat şəraiti dəyişir və s. Bütün bu 

dəyişikliklərin elmi izahını onların xarakterik 

xassələrini ifadə edən müxtəlif tip kəmiyyətlərin 

öyrənilməsi yolu ilə vermək mümkündür. Belə 

ki, həqiqi aləmdəki bu dəyişkənlik xüsusiyyətlə-

ri onların uyğun xassələrini ifadə edən kəmiy-

yətlərin müxtəlif ədədi qiymətlər almasında öz 

əksini tapır. Doğrudan da əşya və hadisələrdəki 

dəyişkənliyin mahiyyəti eyni bir kəmiyyətin 
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müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif şəraitdə ölçül-

məsi nəticəsində müxtəlif ədədi qiymətlərə ma-

lik olmasındadır. Həyati məzmunlu məsələlərin 

riyazi üsullarla öyrənilməsi prosesində mühüm 

rol dəyişən kəmiyyətlərə məxsusdur.  

Əşya və hadisələrin qarşılıqlı əlaqəsini əks 

etdirən ən mühüm anlayışlardan biri də funksiya 

anlayışıdır. Əşya və hadisələr arasında əlaqələ-

rin kəmiyyətlər arasında funksional asılılıqlar 

vasitəsilə öyrənilməsi riyaziyyatın praktik məsə-

lələrdə tətbiqinin ən səmərəli üsullarından ol-

maqla yanaşı, elmi biliklərin riyaziləşməsi pro-

sesinin də əsas formasıdır.  

Bildiyimiz kimi, kəmiyyətlər arasında ası-

lılıqlar çoxcəhətli və müxtəlif formalıdır. İbtidai 

siniflərin riyaziyyat kursu müxtəlif riyazi anla-

yışlarla zəngindir. Artıq birinci sinifdə şagirdlər 

"rəqəm", "ədəd", "toplanan", "cəm", "parça" və 

s. anlayışlar ilə tanış olurlar və yuxarı siniflərə 

keçdikcə anlayışların sayı çoxalır.  

Məlumdur ki, riyaziyyatın ibtidai kursun-

da funksiya anlayışı öyrədilmir. Lakin funksiya 

anlayışının propedevtikası dəyişənlər arasında 

müxtəlif funksional asılılıqlara aid çalış-maların 

icra edilməsi vasitəsilə həyata keçirilir. Bu za-

man müvafiq terminlər və simvollardan istifadə 

edilmir. Əsas diqqət dəyişənlər arasındakı qarşı-

lıqlı əlaqələrə və münasibətlərə yönəldilir.  

Təbiət və texnikada baş verən hər bir pro-

sesdə iki növ kəmiyyətlərlə rastlaşırıq: 

1) sabit kəmiyyətlər;  

2) dəyişən kəmiyyətlər[1,s.396]. 

İxtiyari prosesdə öz ədədi qiymətini dəyiş-

məyən (yeganə qiymət olan) kəmiyyətlərə sabit 

kəmiyyətlər deyilir. 

İxtiyari prosesdə müxtəlif (iki və daha 

çox) ədədi qiymətlər alan kəmiyyətlərə dəyişən 

kəmiyyətlər deyilir. 

Praktik məsələlərdə kəmiyyətin dəyişməsi 

adətən bir və ya bir neçə digər kəmiyyətlərin də-

yişməsi ilə sıx bağlı olur. Məsələn, sabit sürətlə 

hərəkət edən cismin getdiyi yol zamanın dəyiş-

məsi ilə dəyişir və s.  

İki dəyişən kəmiyyət arasında təsvir etdi-

yimiz bu xarakterli qarşılıqlı əlaqəni (asılılığı) 

əks etdirən ən mühüm anlayışlardan biri funksi-

ya anlayışıdır. Funksiya riyaziyyatın təbiət elm-

ləri ilə sıx əlaqəsi üçün ən güclü aparat olub, bu 

əlaqələrin və onların xassələrinin miqdarca təs-

viri vasitəsi rolunu oynayır. 

Kəmiyyətlər arasındakı funksional asılı-

lıqların ən sadə və riyaziyyatın ibtidai kursu mə-

sələlərində daha geniş istifadə olunan növlərin-

dən biri düz mütənasib asılılıqdır. 

Əvvəlcə bir neçə tipik misallara baxaq. 

1) Saatda 80 km sabit sürətlə hərəkət edən 

avtomobil  saat müddətində  km yol qət et-

mişdirsə, onda  kəmiyyətinin hər bir qiyməti-

nə  kəmiyyətinin  düsturu vasitəsilə 

təyin olunan yeganə qiyməti uyğundur. Beləlik-

lə,  düsturu  kəmiyyətindən düz mütə-

nasib olan  funksiyasını verir. 

2) Bir kiloqramın qiyməti 10 man olan  

kq malın  dəyəri  düsturu ilə hesabla-

nır. Burada  kəmiyyəti  kəmiyyətindən düz 

mütənasib qanunu ilə asılı funksiya verir. 

3) Kvadratın  perimetrinin onun  

tərəfindən asılılığı düz mütənasib asılılıq olub, 

 düsturu ilə verilir.  

Bu misalların hər birində bir kəmiyyət ( ,

, ) digər kəmiyyətdən ( , , ) elə asılıdır 

ki: 1) bu kəmiyyətlərdən biri ( , , ) müstəqil 

dəyişir, digəri isə asılı dəyişir, 2) , ,  dəyi-

şənlərinin hər birinin uyğun bir qiymətinə , ,

 dəyişənlərinin uyğun düsturla təyin olunan 

yeganə qiyməti uyğundur. Deməli, göstərilən ası-

lılıqların hər birisi funksional asılılıqdır və həm 

də bu asılılıqların hər biri ‗‗düz mütənasib ası-

lılıq‖ adlanan özünəməxsus xarakterə malikdir. 

Düz mütənasib asılılıq zamanı  dəyişəni 

 dəyişənindən elə asılı olur ki, onlar necə 

dəyişir dəyişsin, onların nisbətləri mütənasiblik 

əmsalı adlanan eyni bir  ədədinə 

bərabər olur.  

,  və  kəmiyyətlərindən ikisi (  və 

) dəyişən,  isə sabit olduqda,  ilə  

arasında  və ya  şəklində asılılıq 

düz mütənasib asılılığı ifadə edir. Məsələn, düz 

xətli bərabərsürətli hərəkətdə zaman ( ), sürət  

( ), gedilən yol ( ) kəmiyyətləri arasında ası-

lılıq  düsturu ilə ifadə olunur və ən 

tipik düz mütənasib asılılıq olur.  

-in -dən düz mütənasib asılılığının 

xarakteri haqqında aşağıdakı mühüm nəticəni 

söyləmək olar:  dəyişəninin qiymətlərinin bir 
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neçə dəfə (  dəfə) artması (azalması) ilə  də-

yişəninin də uyğun qiymətləri o qədər dəfə (  

dəfə) artırsa (azalırsa), onda -in -dən asılılı-

ğı düz mütənasib asılılıqdır.  

İbtidai siniflərdə düz mütənasib asılılıq 

ayrıca tədris mövzusu kimi öyrənilmir. Lakin 

mətn məsələlərinin həlli zamanı şagirdlər kə-

miyyətlər arasında müxtəlif asılılıqların, xüsusi 

ilə düz mütənasib asılılıqların yaradılması zəru-

rəti ilə rastlaşırlar. Bir neçə belə məsələ nümu-

nələrini göstərək. 

1) 1 m parçanın qiyməti 5 manat olduqda 

2 m, 3 m, 5 m, 7 m, nəhayət,  m parçanın qiy-

məti neçədir? 

Bu məsələnin tələbinə əsasən parçanın 

qiyməti ilə dəyəri arasında  asılılığı yara-

dılır, burada k=5 mütənasiblik əmsalıdır. , 

, , x=7 qiymətlərinə uyğun in 

uyğun qiymətləri məsələnin tələbini ödəyir. 

2) Tikiş emalatxanasında 30 m parçadan 

10 eyni kostyum tikdilər.  sayda belə kostyum 

tikmək üçün nə qədər parça lazımdır? 

Göründüyü kimi, məsələdə parçanın sərf 

olunması ilə onun miqdarı arasında asılılığa ba-

xılır. Bir kostyumun tikilməsinə 30:10=3 m par-

ça tələb olunduğundan  sayda kostyum tikil-

məsinə lazım olan parçanın miqdarı  ası-

lılığı ilə ifadə olunar. 

Kəmiyyətlər arasında funksional asılılıqla-

rın sadə və məktəb kursu məsələlərində geniş 

əks olunmuş növlərindən biri də tərs mütənasib 

asılılıqdır. İki kəmiyyət arasında tərs mütənasib 

asılılığın xarakterini aşkar təsəvvür etmək üçün 

yenə də məsafə, zaman və sürət kəmiyyətləri 

arasındakı mümkün asılılıqlara müraciət edək. 

Tutaq ki, turist saatda  km sürətlə  

saat müddətində  km yol qət etməlidir. Sürət 

və zaman müxtəlif ədədi qiymətlər aldıqda, qət 

edilən məsafə isə sabit qaldıqda, sürətin hər bir 

qiymətinə zamanın yeganə qiymətini uyğun qo-

yan funksiya verilmiş olur. Bu funksiya  

düsturu ilə verilir və düsturdan göründüyü kimi, 

 zamanı  sürətindən tərs mütənasiblik qanu-

nu ilə asılıdır. Burada  ( ), 

,  kimi işarələr qəbul etsək,  və 

 kəmiyyətləri arasındakı asılılığı  düs-

turu ilə ifadə etmək olar. 

Tərs mütənasib asılılığı praktiki olaraq 

aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar:  dəyi-

şəninin qiymətlərinin bir neçə dəfə (  dəfə) art-

ması (azalması) ilə  dəyişəninin uyğun qiy-

mətləri də o qədər dəfə (  dəfə) azalırsa (artır-

sa), onda -in -dən asılılığı tərs mütənasib 

asılılıqdır.  

Riyaziyyatın ibtidai kursunda kəmiyyətlər 

arasında tərs mütənasib asılılıq ayrıca mövzu 

kimi öyrənilmir. Lakin şagirdlər məsələlər həlli 

prosesində bu asılılıqla çox tez-tez rastlaşırlar. 

Belə bir məsələ nümunəsinə baxaq. 

Məsələ. Sahədən hər birinin kütləsi 50 kq 

olan 4 kisə kartof yığıldı. Bu kartofu 20 kq-lıq 

zənbillərə payladılar. Neçə zənbil lazım oldu? 

Məsələdə yığılmış bütün kartofun kütləsi 

ilə bir zənbilin kütləsi və zənbillərin sayı arasında 

asılılığa baxılır. İlkin kəmiyyət sabitdir və 

50·4=200 kq-dır. Digər iki kəmiyyət dəyişənlər-

dir və onlar arasında tərs mütənasib asılılıq var. 

Belə ki,  bir zənbilin kütləsi,  isə zənbillərin 

sayı olduqda  asılılığını yazmaq olar.  

Kəmiyyətlər arasında ən sadə funksional 

asılılıqları nəzərdən keçirdik və göstərdik ki, 

əşya və hadisələrin qarşılıqlı əlaqəsini əks etdi-

rən ən mühüm anlayışlardan biri də funksiya an-

layışıdır. Əşya və hadisələr arasında əlaqələrin 

kəmiyyətlər arasında funksional asılılıqlar vasi-

təsilə öyrənilməsi riyaziyyatın praktik məsələ-

lərdə tətbiqinin ən səmərəli üsullarından olmaq-

la yanaşı, elmi biliklərin riyaziləşməsi prosesi-

nin də əsas formasıdır. Kəmiyyətlər arasında 

asılılıqlar çoxcəhətli və müxtəlif xarakterlidir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, riyaziyyatın ibtidai kur-

sunda kəmiyyətlər arasında düz və tərs mütəna-

sib asılılıqlar və onların əsas xassələrinin prak-

tik məsələlərdə bəzi tətbiqlərinə baxılır. 

Biri digərindən düz mütənasib asılı olan 

kəmiyyətlərin iki müxtəlif qiymətlər cütlərinin 

tənasüb təşkil etməsi riyaziyyatın ibtidai kursun-

da dördüncü mütənasib kəmiyyətin axtarılması 

adı ilə məlum olan xüsusi məsələ tipinin həll üsu-

lunun əsasında durur. Hər hansı kəmiyyətin qiy-

mətini, bu kəmiyyətlə düz mütənasib olan digər 

kəmiyyətin bir qiymətinə və hər iki kəmiyyətin 
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bir cüt digər uyğun qiymətlərinə görə tapılmasını 

tələb edən məsələlər qeyd etdiyimiz tipə aiddir. 

Bu tip bir neçə məsələ nümunəsinə baxaq. 

1. 2,8 kq ərzağa 33,6 man. ödənilmişsə, 8 

kq belə ərzağa nə qədər ödənilməlidir? 

Bu məsələdə malın miqdarı və malın 

dəyəri kimi iki mütənasib kəmiyyət iştirak edir. 

Bu kəmiyyətlərin bir cüt uyğun qiymətləri (2,8 

kq və 33,6 man.) və onların birinin bir qiyməti (8 

kq) verilir. Verilmiş miqdara uyğun dəyər kəmiy-

yətini tapmaq tələb olunur. Beləliklə, üç kəmiy-

yət verilir və elə bir dördüncü kəmiyyətin ta-

pılması tələb olunur ki, bu üç kəmiyyətlə tənasüb 

təşkil etsin. Məsələnin üç həll üsuluna baxaq. 

I. Ayrı-ayrı əməlləri icra etmə. 

1) 2,8 kq üçün 33,6 man. ödənilmişsə, 1 

kq üçün 33,6:2,8=12 man. ödənilər. 

2) 1 kq –ın qiyməti 12 (man.) olduqda 8 

kq-ın qiyməti 8·12=96 man. olar. 

II. Vahidə gətirmə. 2,8 kq-ın qiyməti 33,6 

man. olduqda 8 kq-ın qiyməti  olsun. Onda 1 

kq-ın qiyməti  olar. 8 kq-ın qiyməti isə 

 man. olar.  

III. Tənasüb qurma. Dəyərin axtarılan 

qiymətinin 33,6-a nisbəti 8:2,8 nisbəti kimidir. 

Ona görə də  tənasübünü yaz-

maq olar. Buradan  man. tapılır.  

Həll üsullarını müqayisə etdikdə, asanlıqla 

görünür ki, baxılan tip məsələlər üçün II və III 

üsullar səmərəlidir. 

2. İki şəhərdən qarşı-qarşıya minik və yük 

maşınları çıxdı. Minik maşını saatda 80 km sü-

rətlə hərəkət edərək yük maşını ilə görüşənə qə-

dər 160 km yol qət etdi. Yük maşınının sürəti 

saatda 45 km olarsa, görüşənə qədər o, nə qədər 

yol getmiş olar?  

Məsələdə avtomaşınların hərəkətindən 

söhbət gedir və bu hərəkət sürət, zaman və mə-

safə kəmiyyətləri ilə xarakterizə olunur. Məsələ-

nin şərtinə görə, hərəkətin vaxtı eynidir, sürətlər 

və gedilən uyğun məsafələr isə müxtəlif qiymət-

lər alır. Bu iki kəmiyyət arasında asılılıq  

düsturu ilə ifadə olunur. Deməli, burada  və 

 düz mütənasib asılı kəmiyyətlərdir.  

Məsələni aşağıdakı iki üsulla həll edək. 

1) Bu üsul verilən məsələdə mütənasiblik 

əmsalı olan -nin axtarılmasını tələb edir. La-

kin -ni bilavasitə tapmağa ehtiyac yoxdur.  

minik maşınının getdiyi yol,  isə onun sürəti, 

 yük maşınının getdiyi yol,  isə onun 

sürəti olduqda  olar və deməli, 

-dən km=  km 

yük maşınının minik maşını ilə görüşənə qədər 

getdiyi yoldur. 

2) Bu üsul da düz mütənasib asılılığın 

xassəsinə əsaslanır. Doğrudan da, yük maşının 

sürəti minik maşının sürətindən iki dəfə az oldu-

ğundan onun qət etdiyi yol da iki dəfə az olar. 

Deməli,  km. 

İki kəmiyyət arasında düz mütənasib asılı-

lıqda olduğu kimi, tərs mütənasib asılılıqdan da 

"dördüncü mütənasib kəmiyyətin axtarılması" 

tipli məsələlərin həllində vasitə kimi istifadə 

edilir. Belə məsələ nümunələrinə baxaq. 

1. Çadır tikmək üçün turistlər qrupuna eni 

75 sm olan 8 m parça verildi. Parçanın eni 80 

sm olarsa, həmin çadır üçün neçə metr parça la-

zımdır?  

Bu məsələdə sahələri eyni olan iki düzbu-

caqlının eni və uzunu arasındakı asılılığa baxılır. 

Məsələnin həllinin üç üsuluna baxaq. 

I. Ayrı-ayrı əməllərin icra edilməsi üsulu. 

1) Belə parçanın sahəsi 8m·0,75 m=6 m
2
 

olar. 

2) Eni 80 sm olan belə parçanın uzunluğu 

6 m
2
:0,8 m=7,5 m olar. 

II. Vahidə gətirmə üsulu. 

Verilmiş parçanın uzunluğu ilə eni tərs 

mütənasibdir. Ona görə də eni 75 sm=0,75 m 

olan parçanın uzunluğu 8 m olduqda, onda eni 1 

sm olan parçadan eyni çadır tikmək üçün uzunu 

75 dəfə çox olan parça lazımdır. Eni 80 sm ol-

duqda isə uzunu 80 dəfə az olan parça lazımdır. 

Eni 80 sm olan parçanın axtarılan uzun-

luğu  m olsun. Eni 1 sm olan parçanın sahəsi 

800·75 sm
2
, eni 80 sm olan parçanın uzunluğu 

isə sm= m olmalıdır. 

III. Tənasübün tərtib edilməsi üsulu. 

x

8,2

6,33

96
8,2

86,33



x

8,2:86,33: x

96
8,2

86,33



x

ts 
s



t

t 1s

1

2s
2

t
ss


2

2

1

1



2
1

1

2 


s
s  45)90:180(2 s 90

902:1802:12  ss

x

750
80

75800



x 5,7



Riyaziyyatın ibtidai kursunda kəmiyyətlər arasında asılılıqların öyrənilməsi funksiya anlayıĢının propedevtikası kimi 

85 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №5, 2021 

Parçanın uzunluğu ilə eni tərs mütənasib 

olduğundan  tənasübünü alırıq. 

Buradan m alınır. 

2. Avtomobilin sürəti saatda 60 km, velo-

sipedin sürəti isə ondan 5 dəfə azdır. Velosiped-

çi kənddən dəmir yol stansiyasına 2 saat vaxt 

sərf etmişsə, avtomobil bu məsafəni nə qədər 

vaxta gedə bilər? 

Bu məsələdə də sürət, vaxt və məsafə kimi 

üç kəmiyyətdən söhbət gedir. Burada sürət və 

vaxt müxtəlif qiymətlər alır, məsafə isə sabitdir. 

Sürət və zaman arasında  düsturu ilə veril-

miş tərs mütənasib asılılıq var. Məsələnin iki 

həll üsuluna baxaq: 

I. Mütənasiblik sabitinin tapılması üsulu. 

Məsələdə əvvəlcə  sabitinin tapıl-

ması tələb olunur. 

1) 60:5=12 km/saat velosipedin sürəti, 

2)  12·2=24 km tələb olunan məsafədir, 

3) 24:60=  saat=24 dəq. 

II. Tənasübün tərtib edilməsi. 

Kənddən stansiyaya qədər maşın  saat 

vaxt sərf edirsə, onda velosipedin sürəti 60:5=12 

olar və  tənasübünü yaza bilərik. 

Buradan saat= saat=24 dəq [1,s.419]. 

Qeyd edək ki, funksiya anlayışı riyaziyya-

tın ədəd, kəmiyyət, vektor və s. kimi fundamen-

tal və çoxməzmunlu anlayışları kimi, əsas anla-

yışlardan biridir və bu anlayış məktəb riyaziyyat 

kursunda ibtidai siniflərdə tədris olunmur. Lakin 

kəmiyyət üzərində əməllərə hələ ibtidai siniflər-

dən başlanır və kəmiyyətlər arasında müxtəlif 

asılılıqlar öyrənilir. Bu asılılıqların da çoxu, bil-

diyimiz kimi, funksional xarakter daşıyır. Odur 

ki, funksiya anlayışının ―İbtidai sinif müəllimli-

yi‖ ixtisası üzrə riyaziyyat kursunda rolu və 

praktik əhəmiyyəti çox böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. ―İbtidai sinif müəllimliyi‖ ixtisası üzrə təh-

sil alan hər bir tələbə bilməlidir ki, onun ali 

məktəbdə öyrəndiyi riyaziyyat ibtidai siniflərdə 

tədris edəcəyi riyaziyyatın elmi-nəzəri əsasını 

təşkil edir. Ona görə də, ali məktəbdə tədris olu-

nan hər bir fənnin, xüsusilə ―Riyaziyyatın ibti-

dai kursunun nəzəri əsasları‖ fənninin tədrisinin 

fəndaxili əlaqələr əsasında qurulması olduqca 

vacibdir. 

Kəmiyyətlər arasında asılılıqların tədrisin-

də fəndaxili əlaqələrdən istifadə yollarını elmi-

metodik cəhətdən araşdıraraq, aşağıdakı nəticə-

ləri söyləmək olar: 

- ali məktəbdə tədris olunan hər bir fənnin, 

xüsusilə riyaziyyatın tədrisinin fəndaxili əlaqə-

lər əsasında qurulması təlimin səmərəliliyini 

artırır; 

- kəmiyyətlər arasında funksional asılılıq-

ların fəndaxili əlaqələr əsasında tədrisi tələbələ-

rə praktik vərdişlər aşılayır və fəndaxili anlayış 

əlaqələrini təmin edir; 

- kəmiyyətlər arasında funksional asılılıq-

ların fəndaxili əlaqələr əsasında tədris edilməsi 

gələcək ibtidai sinif müəllimlərinin elmi dünya-

görüşünün formalaşmasına imkan yaradır; 

- kəmiyyətlər arasında funksional asılılıq-

ların fəndaxili əlaqələr əsasında tədrisi tələbələ-

rin idrak fəaliyyətinin yüksəlməsini təmin edir; 

- kəmiyyətlər arasında funksional asılılıq-

ların fəndaxili əlaqələr əsasında tədrisi zamanı 

funksiya anlayışının yuxarı siniflərdə daxil edil-

məsinin propedevtikası təmin edilir. 
Problemin aktuallığı. Funksiya anlayışı mək-

təb riyaziyyat kursunda ibtidai siniflərdə tədris olun-

mur. Lakin kəmiyyətlər üzərində əməllərə hələ ibti-

dai siniflərdən başlanır və kəmiyyətlər arasında 

müxtəlif asılılıqlar öyrənilir. Bu asılılıqların da çoxu 

funksional xarakter daşıyır. Odur ki, funksiya anla-

yışının propedevtikası kimi kəmiyyətlər arasındakı 

müxtəlif asılılıqların araşdırılması aktualdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə kəmiy-

yətlər arasında funksional asılılıqların fəndaxili əla-

qələr əsasında tədrisinin yolları araşdırılır, funksiya 

anlayışının yuxarı siniflərdə daxil edilməsinin prope-

devtikasının təmin olunduğu göstərilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

ibtidai və yuxarı sinif müəllimləri, ali məktəb müəl-

limləri, tələbə və magistrantlar, gənc tədqiqatçılar is-

tifadə edə bilərlər. 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Feyziyev, S.A., Şükürov R.Y. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərslik). - Bakı, - 2010. 

2. Cəbrayılov, B.S. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları: Dərs vəsaiti. -Bakı, - 2011. 

80:758: x

5,7
80

75800



x



s
t 

ts 

5

2

x

60:122: x

60

122 
x

5

2



Rasim Yasif oğlu ġükürov 

86 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 5, 2021 

3. Kazımov, Z.F. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları: Dərs vəsaiti. -Bakı, - 2015. 

4. Feyziyev, S.A. İnkişafetdirici təlim sistemində anlayışlararası varislik və anlayışlararası rekursiv 

əlaqələr riyaziyyat təlimində metodik problem kimi // AMİ-nin xəbərləri, - 2015, №2 

5. Далингер, В.А. Методика реализации внутрипредметных связей при обучении математике. 

Москва, - Просвешение, -1991. 

 

E-mail: rasimshukurov53@gmail.com 

Rəyçilər: ped.ü.fəls.dok. dos. N.R. Abbasov,  

ped.ü.fəls.dok. M.T. Rzayev, 

Redaksiyaya daxil olub: 20.09.2021. 

 

 

 



Həndəsədə əyani vasitələrdən istifadə metodikası 

87 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №5, 2021 

 

UOT 373.851 

 

ƏliĢah Əzizxan oğlu Eyyubov  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin  

Şamaxı filialının baş müəllimi 

 

HƏNDƏSƏDƏ ƏYANĠ VASĠTƏLƏRDƏN ĠSTĠFADƏ METODĠKASI 

 

Алишах Азизхан оглы Эйюбов 
cтарший преподаватель Шамахинского филиала  

Азербайджанского Государственного Педагогического Университета 

 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ПО ГЕОМЕТРИИ 

 

Alishah Azizkhan Eyyubov 
senior teacher of Shamakhi branch of  

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

METHODOLOGY OF USING GLOBAL GEOMETRY AID 

 
Xülasə. Həndəsənin öyrənilməsi, təkliflərin, teoremlərin və məsələ həllinin yerinə yetirilməsi zamanı 

çertyojdan istifadə olunur. Bu şəkillərin çəkilməsi əvvəl planimetriyada, sonda stereometriyada yerinə 

yetirilir. Hər bir halda çertyojlara aşağıdakı üç tələb qoyulur ki, çertyoj dövrü olmalıdır, əyani olmalıdır, sadə 

üsullar yerinə yetirilməlidir. Çertyojda dəqiq fəza təsəvvürü doğru olmalıdır. Çertyojun yerinə yetirilməsi 

zamanı paralel və ortoqonal proyeksiyalama metodlarından istifadə şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü inkişaf 

etdirir, fəza təsəvvürlərini formalaşdırır. Çertyojla məsələ arasında əlaqə yaradır.  

Açar sözlər: şəkillər, çertyoj, planimetriya, stereometriya, proyeksiya, orijinal 

 

Резюме. Чертежи используются при изучении геометрии, реализации рекомендаций, теорем и 

решении задач. Чертение этих изображений вначале выполняется в планиметрии, а затем в 

стриометрии. В каждом случае чертежам предъявляются следующие три требования: они должны 

быть переодичными, наглядными, и должны быть выполнены простыми способами. На чертеже 

должно быть правильным точное пространственное представление. Использование методов 

параллельной и ортогональной проекции при выполнении чертежа развивает у учащихся логическое 

мышление, формирует у них пространственное восприятие, а также создает связь между чертежем и 

проблемой. 

Ключевые слова: изображения, чертежи, планиметрия, стреометрия, проекция, оригинал 

 

Summary. In the study of geometry, drawings are used in the implementation of proposals, theorems 

and problem solving. These images are taken first in planimetry and then in streometry. In each case, the 

following three trap rules for drawings are that the drawing cycle must be visual, and simple methods must 

be followed. The drawing must be accurate to accurately imagine the space. The use of parallel and 

orthogonal projection methods during the execution of the drawing develops students' logical thinking, forms 

spatial perceptions. Creates a connection between the drawing and the issue. 

Key words: pictures, drawings, planimetry, strereometry, projection, original 

 

Şagirdlər həm də dərslərində şəkil və çert-

yojdan geniş istifadə edirlər. Belə ki, istər həlli za-

manı, istər teorem və nəticələrin isbatında şəkil-

lərdən istifadə olunur. Bu digər fənlərdən fərqli 

olaraq şagirdlərin tapşırıqları yerinə yetirməsinə 

və mənimsəməsinə kömək edir. Şəkil və çert-

yojların çəkilməsi həndəsədə iki yerə bölünür.  

1. Planimetriyaya aid çəkilən şəkillər və 

çertyojlar; 

2. Stereometriyaya aid çəkilə n şəkil və 

çertyojlar. 
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Belə ki, planimetriyaya aid çəkilən şəkil-

lər şagirdlərin özləri bilmədən çox çətinlik ya-

ratmır. Çünki müstəvidə çəkilən bu şəkillərin 

bütün ölçüləri olduğu kimi saxlanıla bilər. Şəkil-

dən istifadə edilə bilməsi üçün onun dəqiqliklə 

çəkilməsi kifayətdir. Ona görə də həndəsənin 

öyrənilməsinin ilk vaxtlarından şəkillərin çəkil-

məsi çertyoj alətinin köməyi ilə yerinə yetiril-

məsi məqsədəuyğundur. Lakin fənn müəllimi bu 

alətlərdən istifadə etmədən də xüsusi vərdişlərin 

köməyi ilə səliqəli çəkməyi bacarmalıdır. Son-

radan bu vərdişlər şagirdlərdə də yaradılmalıdır.  

Hər bir dərsdə müəllimin yazı taxtasına 

çəkdiyi şəkilin vəziyyəti ilə elə olmalıdır ki, 

sinifdəki bütün şagirdlər də onu yaxşı görməli-

dirlər. Bəzi əlavə qurmalar lazım olduqda şəkil 

lövhəyə yerləşə bilsin. Əgər əlavə qurmalar var-

sa, onları qırıq xətlərlə göstərmək lazımdır. Bu 

işləri yerinə yetirmək üçün müəllim əvvəlcədən 

düşünməlidir. Ölçü dəqiqliyini nəzərə almaqla 

planimetriya çertyojlarının çəkilməsinə şagirdlə-

ri də uyğunlaşdırmaq lazımdır.  

Lakin stereometriyaya aid çertyojların çə-

kilməsində müəyyən çətinliklər əmələ gəlir. Çert-

yoj əmələ gətirən tək-tək müstəvi fiqurlarını ol-

duğu kimi təsvir etmək mümkün deyil. Onların 

müstəvidə proyeksiyalarını çəkmək lazım gəlir. 

Bunun üçün şagirdlər digər dərslərdə proyek-

siyalanmanın xüsusi növləri olan mərkəzi pro-

yeksiya, paralel proyeksiya, ortoqonal proyeksiya 

ilə tanış olmalıdırlar. Həndəsi cisimlərin çertyo-

junu qurmağı bacarmalıdırlar. Tədris zamanı çə-

kilən çertyojlar aşağıdakı tələbləri ödəməlidir: 

1. Çəkilən çertyoj doğru olmalıdır; 

2. Çəkilən çertyoj əyani olmalıdır; 

3. Çəkilən çertyoj sadə üsulla yerinə yeti-

rilməlidir. 

Qeyd edək ki, bu tələblərdən ən vacibi bi-

rinci tələbdir. Bu zaman çertyoj orijinalın pro-

yeksiyalarından biri olmalıdır. Çertyojun qurul-

ması zamanı onun prinsip etibarı ilə doğru ol-

ması tələb olunur. Həmçinin belə çertyojların 

çəkilməsi çertyoj alətlərinin köməyi ilə yerinə 

yetirilməlidir, ya da alətlərdən istifadə etmədən 

də şəkildə əl ilə yerinə yetirilə bilər. Belə ki, hər 

iki halda çertyojun göstərilən tələblərə cavab 

verməsi vacibdir.  

Göstərilən ikinci tələb odur ki, şəkil oriji-

nal haqqında dəqiq fəza təsəvvürü yaratmalıdır. 

Bu proyeksiyalama metodlarının hansından isti-

fadə ediriksə-edək, proyeksiyalanma zamanı pro-

yeksiya müstəvisinin vəziyyətinin və proyeksiya 

istiqamətinin düzgün seçilməsindən asılıdır.  

Çertyojun əyaniliyinin böyük əhəmiyyəti 

var. Çertyojda bəzi xətlərin, kəsiklərin və başqa 

elementlərin qırıq xətlə, rəngli karandaşlarla çə-

kilməsi onun əyaniliyinin bir qədər də artırır. 

Ola bilər ki, çertyoj doğru olsun, lakin əyani ol-

masın. Bilirik ki, düz xəttin proyeksiyası nöqtə 

ola bilər, kubun proyeksiyası kvadrat, dairəninki 

isə parça şəklində alına bilər. Bu zaman alınan 

çertyojlar doğrudur, amma əyani deyildir. Alırıq 

ki, doğru olmayan çertyoj əyani də ola bilmir. 

Çertyoja verilən üçüncü tələb ondan iba-

rətdir ki, çertyoj mümkün qədər sadə halda ol-

malıdır. Hər bir şagirdin başa düşəcəyi şəkildə 

qurulmalıdır. Bu tələbin əsas məqsədi ondan 

ibarətdir ki, hər bir dərsin tədris müddəti məh-

dud olduğundan çertyoj tez və səliqəli çəkilmə-

lidir. Həm də şagirdlərin diqqəti keçilən mövzu-

ya yönəldilməlidir. Qeyd etmişik ki, tədris za-

manı çertyojlar mərkəzi, paralel, ortoqonal pro-

yeksiyalamalar qurulur. Bunlardan ən yaxşısı 

paralel proyeksiyalamadır. Qeyd etdiyimiz tə-

ləblərin bir-biri bu proyeksiya metodunda daha 

əyani və öyrəniləçək şəkildə yerinə yetirilə bi-

lər. Bilirik ki, ortoqonal proyeksiyalama paralel 

proyeksiyalamanın xüsusi halı kimi yerinə yeti-

rilir. Bu metoddan digər fənlərin öyrənilməsində 

də geniş istifadə olunur. Şagirdlərin məntiqi tə-

fəkkürü inkişaf edir, fəza təsəvvürləri forma-

laşır. Ona görə də dərslərdə və fənlərarası əlaqə-

nin öyrənilməsində çəkilən çertyojlar ortoqonal 

proyeksiyalama metodu ilə yerinə yetirilir. Bu 

metoddan tez-tez istifadə edilir. Onu da qeyd 

edək ki, stereometriya anlayışları ibtidai sinif-

dən verilməyə başlayır. Ancaq dəqiqliklə V si-

nifdən başlayaraq kub, paralelepiped, piramida 

kimi fəza fiqurları öyrənilməyə başlanılır. Şa-

girdlər onların təpələri, tilləri, özlərinin sayı 

haqqında məlumatları cədvəl şəklində yazmağı 

bacarırlar. Göstərilən fiqurların çertyojunda şa-

girdlər kvadrat, düzbucaqlı, paraleloqram, romb, 

trapesiya kimi müstəvi fiqurlarının çertyojlarını 

qurmağı bacarırlar. Proyeksiyalama metodları-

nın növlərinin xassələrinə əsaslanaraq şagirdlərə 

göstərmək olar ki: 

1. Müstəvidə təsvir olunan ixtiyari parale-

loqrama, ixtiyari kvadratın, ixtiyari düzbucaqlı-

nın, rombun çertyoju kimi baxmaq olar;  
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2. Trapesiyanın çertyoju trapesiyadır; 

3. Üçbucağın ixtiyari çertyoju kimi göstər-

mək olar. Başqa sözlə, ixtiyari üçbucağın çert-

yoju kimi qəbul etmək olar.  

Proyeksiyalamanın xassələrinə əsaslana-

raq hər hansı fəza fiqurlarının əyani təsvirinə 

baxaq. Belə ki, düzbucaqlı paralelepipedin əyani 

təsvirini quraq. Şagirdlərə çatdırılır ki, bu fiqu-

run oturacaqları düzbucaqlı olmasına baxmaya-

raq, onu düzbucaqlı kimi təsvir etmək mümkün 

deyil. Əks halda, təsvir zamanı çertyojun bəzi 

xətləri əyani olaraq görünməyəcək. Bir til digə-

rinin arxasında olacaq və əyanilik itəcəkdir. Ona 

görə də düzbucaqlını onun müstəvi üzərindəki 

təsviri olan paraleloqramla əvəz etmək olar. 

Sonra ortoqonal proyeksiyalama metodundan 

istifadə edərək fiqurun o biri oturacağının və bü-

tünlüklə fiqurun təsvirini yarada bilərik. Belə-

liklə,  paraleloqramının təpə nöqtələrin-

dən hər birini müstəvi üzərinə ortoqonal proyek-

siyalayaq.  paraleloqramını alırıq.  

  

Alınan   tələb olunan fi-

qur olur. Eyni qayda ilə digər fəza fiqurlarının 

əyani təsvirləri üçün hər cür qaydalardan istifa-

də edə bilərik. Həndəsədə əyani vasitələrdən 

istifadənin digər növlərini də göstərmək olar. 

Belə ki, lövhəyə çəkilən şəkillər əyani vasitəyə 

misal ola bilər. Dərsdə istifadə olunan cədvəllər 

və plakatlar da əyani vasitəyə misallardır. Qeyd 

edək ki, cədvəllərdən və plakatlardan istifadə et-

mək şagirdlərin fəallığını artırır, məntiqi təfək-

kürünü inkişaf etdirir, fəza təsəvvürlərini inkişaf 

etdirir.  
Problemin elmi yeniliyi. Teoremlərin isbatı 

və məsələ həlli zamanı şagirdlər çəkilmiş çertyojla 

məsələ arasında əlaqə yaratmağı bacarmalıdırlar. Bu 

əlaqə nə qədər yaxşı olarsa, materiallar şagirdlər tə-

rəfindən bir o qədər yaxşı öyrənilər. Çertyoj nə qə-

dər əyani olarsa, əlaqə yaratmaq daha sadə olar. 

Müstəvidə fiqurların təsəvvürlərini şagirdlərə elmi 

şəkildə başa salmaq mümkün olmuşdur.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Həndəsədə 

əyani vasitələrdən istifadə etməyin çox böyük əhə-

miyyəti var. Paralel və ortoqonal proyeksiyalama 

metodlarından şagirdlər istifadə edə bilirlər. Çəkil-

miş çertyojlar nə qədər əyani və dəqiq olarsa, şagird-

lər daha geniş məlumata malik olurlar. Çertyojun çə-

kilməsi, onlardan istifadə onların bilik və bacarığını 

artırır.  

Problemin aktuallığı. Çertyoj məsələ ilə əla-

qə yaradan ən yaxşı vasitələrdən biridir. Ondan isti-

fadə edə bilmək şagirdlərin bilik və bacarıqlarını ar-

tırır, fəza təsəvvürlərini inkişaf etdirir.  
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Xülasə. Riyazi fəaliyyət zamanı induksiya və deduksiya, ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə, təhlil və 

tərkib, təsnifetmə və sistemləşdirmə, mücərrədləşdirmə və analogiya kimi əqli mühakimə üsullarından isti-

fadə olunur ki, bu da şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafını sürətləndirməklə yanaşı, diqqətin, hafizənin 

və nitqin inkişafına kömək edir. Başqa sözlə, riyaziyyatın tədrisi metodikası bütün tədris mərhələlərində riya-

ziyyatın təlimi qanunauyğunluqlarını öyrənir. Riyazi metodların didaktik işlənilməsi və məktəb riyaziyyat 

kursuna daxil edilməsi də riyaziyyatın tədrisi metodikasının inkişafına xidmət edir. 

Açar sözlər: riyaziyyat, didaktik oyunlar, təfəkkür, şagird, idrak, nəzəri düşüncə, empirik düşüncə, 

ümumiləşdirmə, nəticəçıxarma. 

 

Резюме. В процессе математической деятельности используются методы умственного мышле-

ния, такие как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстракция и аналогия, которые не только ускоряют развитие логического мышле-

ния учащихся, но также помогают развивать внимание, память и речь. Другими словами, методика 

обучения математике изучает закономерности обучения математике на всех этапах обучения. Дидак-

тическая разработка математических методов и их включение в школьный курс математики также 

способствуют развитию методов обучения математике. 

Ключевые слова: математика, дидактические игры, мышление, ученик, познание, 

теоретическое мышление, эмпирическое мышление, обобщение, вывод. 

 

Summary: In mathematical activity, such methods of thinking as induction and deduction, 

generalization and concretization, analysis and synthesis, classification and systematization, abstracting and 

analogy are used to accelerate the development of students' logical thinking. In other words, the mathematics 

teaching methodology examines the regularities of teaching mathematics at all stages of teaching. The 

didactic development of mathematical methods and inclusion in the school mathematics course also 

contributes to the development of mathematics teaching methods. 

Keywords: mathematics, didactic games, thinking, student, cognition, theoretical thinking, empirical 

thinking, generalization, inference. 

 

Riyaziyyat dərslərində didaktik oyunlar 

nəinki şagirdləri cəlb edir, həm də düşündürür, 

şagirdin müstəqilliyini, təşəbbüskarlığını və ira-

dəsini inkişaf etdirir, əməkdaşlığı artırır, sinif 

yoldaşlarının maraqları ilə hesablaşmağı öyrədir.  
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Məktəbin ilk illərində riyaziyyat ən çətin 

və bəzi uşaqlar üçün sevilməyən bir fənn halına 

gəlir. Bu, bəzi şagirdlərin hələ də analiz, sintez, 

ümumiləşdirmə, müqayisə etmək, təsnif etmək, 

fərqləndirmək kimi zehni fəaliyyətin kifayət qə-

dər inkişaf etməmiş funksiyalarına malik olması 

ilə əlaqədardır. Şagirdin müvəffəqiyyətlə öyrə-

dilməsi üçün əvvəlcə onların öyrənmə fəaliyyə-

tinə marağını oyatmaq, onları cəlb etmək, aktiv-

ləşdirmək lazımdır. Mövzuya maraq oyatmağın 

ən təsirli vasitələrindən biri didaktik oyunlardır. 

Dərsdə oyun texnikalarının həyata keçiril-

məsi aşağıdakı əsas istiqamətlərdə baş verir: di-

daktik məqsəd oyun şəklində qoyulur; təhsil fəa-

liyyəti oyunun qaydalarına tabedir; tədris ma-

terialı vasitə olaraq istifadə olunur, didaktik və-

zifəni oyuna çevirən təhsil fəaliyyətinə rəqabət 

elementi daxil edilir. Didaktik tapşırığın uğurla 

yerinə yetirilməsi oyunun nəticəsi ilə bağlıdır. 

Oyunla məşğul olan uşaqlar proqram mate-

rialını daha asan öyrənirlər, müəyyən bilik, ba-

carıq və vərdişlərə yiyələnirlər. Buna görə də oyun 

məşqlərinin riyaziyyat dərsinə daxil edilməsi, öy-

rənmə prosesini maraqlı edir, uşaqlarda şən əhval-

ruhiyyə yaradır, materialı mənimsəməkdə çətinlik-

lərin öhdəsindən gəlməyə kömək edir, yorğunluğu 

aradan qaldırır və diqqəti saxlayır. 

Didaktik oyunların əhəmiyyəti: 

şagirdlərin öyrənməyə marağı əhəmiyyətli 

dərəcədə artır; 

dərs daha parlaq, emosional olur; 

öyrənmək üçün müsbət motivasiya forma-

laşır; 

könüllü diqqət inkişaf edir, səmərəlilik artır; 

komandada işləmək bacarığı formalaşır. 

Tədris prosesində oyun texnologiyasının 

yeri və rolu, oyun və öyrənmə elementlərinin 

birləşməsi əsasən müəllimin pedaqoji oyunların 

funksiyalarını və təsnifatını dərk etməsindən 

asılıdır. 

İdraki fəaliyyətin təbiətinə görə didaktik 

oyunları aşağıdakı qruplara aid etmək olar: 

Şagirddən icra fəaliyyəti tələb edən oyun-

lar. Bu oyunların köməyi ilə uşaqlar modelə uy-

ğun hərəkətlər edirlər (ədədi ifadələr çıxarın, bir 

naxış düzəldin, buna bənzər bir rəqəm çəkin) 

Hərəkətin təkrarlanmasını tələb edən 

oyunlar. Hesablama bacarıqlarını inkişaf etdir-

mək məqsədi daşıyır ("Riyazi balıqçılıq", "Labi-

rint", "Zirvəyə necə çatmaq olar", "Pəncərəni 

doldur", "Gəminin gedişatını təyin et") 

Axtarış və yaradıcılıq elementləri olan 

oyunlar ("Dairəvi nümunələri topla", "Riyaziy-

yat tırtılları") 

İstifadə olunan materialın təbiətinə görə 

didaktik oyunlar şərti olaraq əşyalar, stolüstü 

oyunlar və söz oyunlarına bölünür. 

Didaktik oyunlar funksiyasına görə 3 yerə 

bölünür: öyrədici; yoxlayıcı; ümumiləşdirici. 

 Şagirdlər oyun zamanı yeni bilik, baca-

rıq və vərdişlər əldə edərsə və ya oyuna hazırla-

şarkən onları əldə etmək məcburiyyətində olar-

sa, deməli, oyun öyrədici xarakterlidir.  

Oyunun didaktik məqsədi əvvəllər əldə 

edilmiş bilikləri təkrarlamaq, möhkəmləndirmək 

və yoxlamaq olarsa, bu, yoxlayıcı oyunlardır. 

Belə oyunları dərs prosesində aparmaq üçün hər 

bir şagirdin müəyyən riyazi biliyə ehtiyacı vardır. 

Ümumiləşdirici oyunlar bilik və bacarıq-

ların inteqrasiyasını tələb edir. Belə oyunlar fən-

lərarası əlaqələrin qurulmasına kömək edir. 

 Didaktik oyunlar kollektiv, qruplarla və 

fərdi formalarda aparıla bilər.  

 Dərs üçün hər hansı bir didaktik oyun se-

çərkən aşağıdakı suallar üzərində düşünmək 

lazımdır: 

Oyunun məqsədi nədir?  

Həyata keçirilərkən hansı bacarıq və qabi-

liyyətlər formalaşacaq?  

Oyun zamanı hansı təhsil məqsədləri hə-

yata keçirilir? 

Mənim sinfimdəki şagirdlər üçün bu oyun 

mümkündürmü? 

Bütün uşaqlar oyunda bərabər iştirak edə-

cəkmi? 

Dərsdə didaktik oyun keçirmək üçün qrup-

lar əvvəlcədən elə müəyyənləşdirilir ki, hər qrup-

da həm güclü, həm də zəif öyrənmə qabiliyyəti 

olan şagirdlər daxil olsun. Hər qrupa məsul bir 

şəxs təyin edilir. Bir qayda olaraq, bu, yaxşı 

öyrənmə imkanları olan və ya qrupun işini təşkil 

edə bilən ən mütəşəkkil bir şagird olmalıdır. 

Bir neçə oyundan nümunələrə baxaq. 

Oyun "Bəli. Yox" 

Lövhədə misallar verilir. Məsələn, 4+6; 

8+3; 4+5; 7+3; 9+4; 5+6; Misalların cavabları 

olan kartlar göstərilir. Əgər kartda göstərilən 

rəqəm misalın cavabıdırsa şagirdlər xorla "Bəli" 

deyirlər, cavab səhvdirsə "Xeyr" deyillər. 
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"Canlı Riyaziyyat" 

Bütün şagirdlərə 0 -dan 9 -a qədər nömrə-

lənmiş kartlar paylanılır. Müəllim misalı oxuyur 

və sual verir: ―Bu misalın cavabı kimdir?‖. Mi-

salın cavabı olan karta sahib olan şagird ayağa 

qalxır və ya əlini qaldırır.  

"Kim daha cəld, kim daha doğrudur?!" 

Hər qrupa 0 -dan 9 -a qədər ədəd dəsti 

paylanır. Nümunələr verilir. (4 × 4; 9 × 2 və ya 

40: 4 və s.) Cavablar iki rəqəmli olduğundan 

misalların cavabı olan uşaqlar Lövhənin qarşısı-

na çıxmalıdırlar. Məsələn, 4×4 misalının cavabı 

1 və 6 rəqəmləri olan şagirdlər lövhəyə çıxıb 16 

rəqəmini düzəltməlidirlər. Hər bir misal üçün 

cavabı tez və düzgün tamamlayan qrupa bir xal 

verilir. Ən çox xal toplayan qrup qalib gəlir. 

"Cütünü tap" 

Lövhədə misallar yazılır. Hər sıradan 1 şa-

gird növbə ilə lövhəyə gedir. Tapşırıq şagirdlərə 

əvvəlcədən izah olunur: sual işarələrinin yerinə 

elə rəqəmlər yazın ki, doğru bərabərliklər alınsın.  

9 × 4 =?+?; 42: 6 =?-?; 76 - 44 =?-?; 27 + 

27 =?-? 

Bunlar şagird fəaliyyətini stimullaşdıracaq 

riyaziyyat dərslərindəki fəaliyyətlərdən yalnız 

bir neçəsidir. Yuxarıda təsvir olunan vəzifələri 

yerinə yetirərkən şagirdlər düşünür, müqayisə 

edir, təhlil edirlər və bu biliyin daha möhkəm və 

şüurlu mənimsənilməsinə kömək edir. 
Problemin aktuallığı: Didaktik oyunlar şa-

girdlərin dünyagörüşünün genişlənməsinə, onların 

dərketmə qabiliyyətlərinin artmasına, qazanılmış 

bilikləri təcrübədə tətbiqetmə bacarıqlarının forma-

laşmasına zəmin yaradır.  

Problemin elmi yeniliyi. Oyun prosesində şa-

girdlər özləri də fərqinə varmadan müxtəlif tapşırıq-

ları yerinə yetirir, tədqiqatçı rolunda çıxış edirlər. 

Müqayisə edir, müxtəlif əməlləri və tapşırıqları yeri-

nə yetirir, şifahi hesablamalar aparır, məsələ-misal 

həll edirlər.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Oyunlardan 

istifadə etməklə öyrətmək və ya öyrənmək o qədər də 

sadə məsələ deyil, amma dərs prosesi ilə əyl-əncəni 

birləşdirərək, hər bir dərsdə bayram əhvali-ruhiyyəsi 

yaratmaqla onun səmərəliliyini artırmaq olar. 
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Резюме. Повышение качества обучения, пробуждение интереса к уроку являются важнейшими 

компонентами учебного процесса. Процесс преподавания истории в общеобразовательных школах 

является сложным и трудным процессом. Активизация значительно упрощает этого процесс, поэтому 

в статье исследуется роль активизации в повышении качества уроков истории в общеобразователь-

ных школах. 

Ключевые слова: активация, обучение, модель, школа, курикулум, активное обучение, урок 

истории 

 

Xülasə. Tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, dərsə marağın oyanması təlim prosesinin ən vacib 

komponentləridir. Ümumtəhsil məktəblərində tarixin tədrisi prosesi mürəkkəb və çətin bir prosesdir. 

Fəallaşdırma bu prosesi xeyli asanlaşdırır. Odur ki, məqalədə ümumtəhsil məktəblərində tarix dərslərinin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsində fəallaşdırmanın rolu araşdırılır. 

Açar sözlər: fəallaşdırma, təlim, model, məktəb, kurikulum, fəal təlim, tarix dərsi 

 

Summary. Improving the quality of teaching, awakening interest in the lesson are the most important 

components of the educational process. The process of teaching history in general education schools is a 
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complex and difficult process. Activation greatly simplifies this process. Therefore, the article researches the 

role of activation in improving the quality of history lessons in secondary schools. 

Key words: activation, training, model, school, curriculum, active learning, history lesson 

 

XXI век считается веком научно-техни-

ческой революции. Инновации, принесенные 

веком информации, затронули все сферы – 

политическую, экономическую, социальную 

и культурную, а также сферу образования. 

Все эти процессы заложили основу для раз-

вития новой модели образования. Принятия 

новой учебной программы-курикулума спо-

собствует использованию новых методов, в 

том числе активизации в преподавании исто-

рии. Использование активизации в препода-

вании истории развивает учебно-познава-

тельную деятельность учащихся. 

Цель современного образования не 

только организация учебной деятельности 

учащихся и приобретение ими набора знаний 

и умений, а также решение задач, связанных 

с повышением качества и эффективности 

учебного процесса. Основная цель здесь – 

направить учащихся к активному обучению, 

сформировать личностно-ориентированный 

процесс обучения, и побудить их стремление 

к самообразованию и реализации своих спо-

собностей. Главная цель активизации – фор-

мирование активности обучающихся, повы-

шение качества учебно-воспитательного 

процесса. Активизация побуждает учеников 

к исследованию на уроках истории. Исследо-

вания являются основной движущей силой 

процесса преподавания истории. Активиза-

ция на уроках истории позволяет сформиро-

вать у учащихся такие навыки, как анализи-

ровать и обобщать, сравнивать, систематизи-

ровать и т. д. Повышение качества обучения, 

пробуждение интереса к уроку являются 

важнейшими компонентами учебного про-

цесса. Процесс преподавания истории в 

общеобразовательных школах является 

сложным и трудным процессом. Активиза-

ция значительно упрощает этот процесс.  

Подчеркивая особую важность проб-

лемы, Т.И. Шамова отмечает, что творчески-

преобразующая деятельность должна быть 

направлена не только на осмысление и запо-

минание учебного материала, но и на форми-

рование у учащихся отношения к своей поз-

навательной деятельности [4, с.10]. 

Ж.Пиаже писал, что важно дать уча-

щимся свободу учиться и выражать свои 

мысли. Он призывал учащихся применять 

свои знания на практике [1, с.70]. 

Учителя должны использовать новые 

современные технологии, а также усовер-

шенствовать свои знания используя иннова-

ционные методы, нетрадиционные приемы, 

различные формы организации учебного 

процесса и т.д. 

В этом процессе многое зависит от учи-

теля, но также большую роль играет стерж-

невые качества личности учащихся. Так как 

обучение является двусторонним процессом 

и связано с движением, т.е. это взаимодейст-

вие учителя и учащихся.  

В основном следует выделить нижесле-

дующие задачи при изучении курса истории: 

• создание модели учебного занятия, 

направленного на развитие познавательной 

активности и познавательной самостоятель-

ности учащихся; 

• разработка системы проблемно-позна-

вательных задач при изучении курса истории; 

• создание условия для творчества, 

чтобы реализовать все принципы современ-

ного курикулума, в том числе и личностно-

ориентированного обучения. 

На фоне рассмотрения различных исто-

рических событий происходит выработка 

важнейших умений и навыков восприятия, 

анализа и обобщения сведений, полученных 

из прошлого, создается интеллектуальное 

напряжение, позволяющее учащимся вос-

производить и транслировать информацион-

ные потоки [2, c.49-51]. Для улучшения про-

цесса обучения необходимо внедрять инно-

вационные методы преподавания истории, 

при этом большое значение приобретает сис-

темный подход к инновациям, которые 

должны охватывать и вбирать в себя мно-

жество аспектов учебной деятельности. 

Одним из основных факторов, повы-

шающих активность между учителем и уча-
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щими при преподавании истории, является 

правильная организация методики интервью 

и дискуссий. Интервью и дискуссии должны 

быть активными, стимулирующими и увле-

кательными. Задавая учащимся наводящие 

на размышления вопросы, а затем обсуждая 

эти вопросы, вы создаете у них познаватель-

ную активность. Задаваемые вопросы должны 

быть целенаправленными и развивающими. 

Если собеседование будет проводиться актив-

но, то урок будет более эффективным, при 

этом вопросы должны быть краткими и инте-

ресными. Вопросы для интервью должны 

быть организованы в соответствии с уровнем 

класса, индивидуальными и возрастными осо-

бенностями учащихся. Использование мето-

дов интервью и дискуссий на уроках истории 

- один из основных факторов, повышающих 

эффективность интерактивного урока. Пото-

му что в этом случае учащиеся становятся 

более активными сотрудничая, обмениваясь 

информацией и обсуждая. 

Например, при изучении темы «Первое 

независимое ханство в Азербайджане» в 8-

ом классе мы используем метод имитации 

судебных процессов над историческими пер-

сонажами. Учащиеся заранее получают зада-

ния и определяются с позицией защиты или 

обвинения, подготавливают ключевые воп-

росы по заданию, могут консультироваться с 

учителем. Однако это работа должна пол-

ностью и самостоятельно выполнена со сто-

роны учащихся. Учащиеся подготавливают 

задания по следующим вопросам и начи-

нается дискуссия. 

1. Каким образом Шекинское ханство 

сохранило традиции государственности 

Азербайджана? 

2. Какую политику проводил Гаджи 

Челеби? 

3. Почему грузинский царь Ираклий II 

считал Шекинское ханство главным препят-

ствием для себя? 

4. Как вы думаете, почему Гаджи Челе-

би хан спас азербайджанских ханов, заклю-

чивших союз против него? 

5. В результате какого события Газах, 

Шамшадиль и Борчалы были подчинены 

грузинскому правителю? 

Заранее режиссировать предстоящую 

дискуссию нецелесообразно, так как данная 

форма занятия предполагает самостоятель-

ную творческую работу учащихся, в ходе ко-

торой они показывают умение использовать 

исторические знания и факты, давать им 

оценку, высказывать и отстаивать свое соб-

ственное мнение. 

Можно также использовать метод кейс-

стади (case-study), или метод конкретных си-

туаций в старших классах. Например, при 

изучении в 11-ом классе таких тем, как «Со-

циально-экономические и культурные ре-

формы большевиков», «Установление совет-

ского тоталитарного режима. Массовые реп-

рессии» и.т.д. 

Этот метод способствует активизации 

познавательного процесса на основе разбора 

реальных ситуаций и направлен на развитие 

общего коммуникативного и интеллектуаль-

ного потенциала учащихся. Метод кейс-ста-

ди позволяет старшеклассникам коллективно 

обсуждать темы. После этого участники вы-

ражают свою личную позицию. Отличитель-

ной особенностью метода кейс-стади явля-

ется то, что он знакомит учащихся с элемен-

тами исследовательской работы [3, с.8-9]. 

Однако, и к методу кейс-стади, и к методу 

имитации судебных процессов над истори-

ческими персонажами, можно обращаться 

при условии тщательной подготовленности 

учащихся. Учащиеся должны обладать необ-

ходимым объемом информации, иметь устой-

чивые навыки коммуникации и самостоя-

тельной работы. Эти интерактивные формы 

групповой работы, помогают моделировать 

конкретную ситуацию прошлого, ―оживают‖ 

и ―действуют‖ люди - участники того или 

иного исторического периода. Например, при 

обучении этих тем учащиеся обсуждают лич-

ность И.В. Сталина и его роль в истории 

Азербайджана. Они также анализируют поли-

тико-экономические и социальные процессы, 

и это помогает учащимся понять данный пе-

риод истории нашей Родины.  

Все эти инновационные методы способ-

ствуют развитию аналитического мышления 

учащихся, формируют умения выстраивать 

систему аргументации с позиций альтер-

нативных исторических развязок. Учащиеся 
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таким образом рационально оценивают собы-

тия прошлого и на этой основе всматривают-

ся в настоящее, учатся принимать взвешен-

ные, осознанные решения, становясь субъек-

тами социального взаимодействия. 

Надо отметить что, познавательная дея-

тельность состоит из трех компонентов – мо-

тивационный, содержательно-операционный 

и волевой. Исходя из этого, можно сказать, 

чтобы повышать качество урока истории, в 

первую очередь надо создать структуру 

активности, которая состоит из следующих 

деталей - готовность к выполнению учебного 

задания, стремление к самостоятельной ра-

боте, сознательность к выполнению задания, 

систематичность процесса обучения и стрем-

ление повысить свой личный интеллектуаль-

ный уровень, также степень самореализации. 
Актуальность статьи: Основными факто-

рами, повышающими активность между учите-

лем и учащимися при преподавании истории, 

являются правильная организация урока и 

использование современных методов на уроках 

истории, поэтому роль активизации в повыше-

нии качества уроков истории в общеобразова-

тельных школах является актуальным. 

Научная новизна статьи: При использо-

вании новых инновационных методов на уроках 

истории происходит выработка важнейших уме-

ний и навыков восприятия, анализа и обобщения 

сведений, полученных из прошлого, создается 

интеллектуальное напряжение, позволяющее 

учащимся воспроизводить и транслировать 

информационные потоки, при этом большое зна-

чение приобретает системный подход к иннова-

циям, которые должны охватывать и вбирать в 

себя множество аспектов учебной деятельности. 

Практическая значимость статьи: Пред-

лагаемая в статье методика может быть полез-

ным методическим материалом для учителей ис-

тории, а так- же для молодых исследователей, 

изучающих предмет «Методика преподавания 

истории». 
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METHODS OF TEACHING THEME: „STRUCTURE OF NATURE‟ AND 

„EVOLUTION OF THE BIOSPHERE‟ 

 
Xülasə. Təqdim olunmuş məqalədə ―Təbiətin strukturu və biosferin təkamülü‖ mövzularına geniş yer 

verilmişdir. Yer üzərində olan maddələrin fiziki halı (aqreqat halı), maddələrin canlı və cansız formaları, 

onların bir-birindən fərqli cəhətləri, yaşları, müasir baxışlara görə canlılar aləmi və canlıların davranış 

formaları, biosferin təkamülü haqqında geniş yer verilmişdir. 

Proqramı əhatə etməklə daha çox şagirddən dərs soruşmaq, gündəlik həyatda təbiətin strukturu və 

biosferin təkamüldə baş verən hadisələrə əyani misallarla müraciət etmək, təlimin praktiki vasitələrindən 

istifadə etməklə dərsi yüksək səviyyədə aparmaq müəllimin qarşısında qoyulan əsas vəzifə olmalıdır.  

Açar sözlər: təbiət, ekologiya, biosenoz, təkamül, atom, proton 

 

Резюме. Статья посвящена строению природы и эволюции биосферы. Широко освещаются 

вопросы физического состояния (агрегатное состояние) материи на Земле, живые и неодушевленные 

формы материи, их различия, возраст, живой мир согласно современным представлениям и 

поведенческие формы живых существ, а также эволюция биосферы.  

Основная задача учителя должна заключаться в том, чтобы опросить большее количество учени-

ков, охватить программу, дать наглядные примеры строения природы и эволюции биосферы в повседнев-

ной жизни, провести урок на высоком уровне с использованием практических учебных пособий. 

Ключевые слова: природа, экология, биоценоз, эволюция, атом, протон 

 

Summаry. The article is devoted to the structure of nature and the evolution of the biosphere. The 

issues of physical state (aggregate state) of matter on Earth, living and inanimate forms of matter, their 

differences, age, living world according to modern concepts and behavioral forms of living beings, as well as 

the evolution of the biosphere are widely covered. 

The main task of the teacher should be to interview a larger number of students, to cover the program, 

to give clear examples of the structure of nature and the evolution of the biosphere in everyday life, to 

conduct a lesson at a high level using practical teaching aids. 

Key words: nature, ecology, biocenosis, evolution, atom, proton 
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Biologiya müəllimi ümumi biologiyaya 

aid sonuncu dərsin mövzularını tədris edərkən 

bəzi ümumiləşmələr aparmalı, keçilən mövzula-

rın nə dərəcədə yadda qalmasına, şagirdlərdə 

maraq doğurmasına diqqət yetirməlidir. Bu ba-

xımdan, ―Təbiətin strukturu‖ mövzusu bir qədər 

abstraktdır, başqa sözlə mövzuya çox müxtəlif 

prizmadan yanaşmaq olar. Digər tərəfdən çoxlu 

miqdarda ümumbioloji və IV-V sinifdə keçilən 

təbiətşünaslıq mövzularına çox yaxındır. Şagird 

mövzunu hazırlayarkən ona tanış olan məlumat-

larla rastlaşır, bəzən isə ziddiyyətli anlayışlarla 

rastlaşır. 

Təbiətin strukturu anlayışına müəlliflər 

yanaşarkən onun quruluş səviyyəsini ancaq can-

lılar üzrə götürür. Cansızların quruluş səviyyəsi 

də nəzərə alınmalı, mürəkkəb maddələrin (can-

sız) elementlərdən, elementlərin molekulların-

dan, atomlardan, elektronlardan, protonlardan, 

neytronlardan təşkil olunması göstərilməlidir. 

Tədrisə belə yanaşma onun elmli olması ilə ya-

naşı bəzi fiziki və kimyəvi terminlərin təkrarlan-

masına, yada salınmasına səbəb olur, digər tə-

rəfdən isə fənlərarası əlaqəni ortaya çıxarır. Tə-

biətin əsas struktur elementi olan canlılardan da-

nışarkən viruslardan başlanılır, insanla isə başa 

çatır. İstər virusların, istərsə də çoxhüceyrəlilə-

rin quruluş səviyyəsi bir qədər geniş, dərindən 

verilməlidir. Biologiya müəllimi canlıların hü-

ceyrələrdən, hüceyrənin orqonoidlərindən, onla-

rın isə üzvi maddələrdən, üzvi maddələrin 

monomerlərindən (məsələn: amin turşuların-

dan), monomerlərin kimyəvi elementlərindən, 

kimyəvi elementlərin molekullarından, molekul-

ların atomlarından, atomların elektronlarından 

və s. təşkil olunmasını göstərir. Canlılarla can-

sızların quruluş səviyyəsində yekun nəticə etiba-

rilə müəyyən oxşarlıq meydana çıxır. 

Dərslikdə verilmiş məlumatlar bir şəkil – 

qrafiklə müşayiət olunur. İstər dərslik olsun, is-

tərsə də, elmi ədəbiyyatlarda verilən şəkillər 

mövzunun yaxşı başa düşülməsinə yardımçı ol-

malıdır. Lakin burada bir qədər qarışıqlıq hiss 

olunur. Öncə şəkil ―Orqanizmlərin həyatında 

davranış formalarının (komponentlərinin yox) 

əhəmiyyəti‖ adlandırılsa, daha düzgün olardı. 

Komponent anlayışı struktura aiddir. Davranış 

formaları verilir, ancaq bunların heç biri açıq-

lanmır. Yeri gəlmişkən bir məsələyə də münasi-

bət bildirilməlidir. Göstərilir ki, canlı təbiət bir 

neçə səltənətə (aləmə) ayrılır: Viruslar, bakte-ri-

yalar, göy-yaşıl yosunlar, ibtidailər, ali bitkilər, 

göbələklər və heyvanlar. Səltənət özü bioloji 

termin deyil və o aləm termininin sinonimi ola 

bilməz. Aləmlərin sayına gəldikdə isə son illərə-

dək bir qayda olaraq dörd aləm götürülürdü: 

ibtidailər (bakteriya və viruslar), göbələklər, bit-

kilər və heyvanlar. XX əsrin sonunda Avropa 

alimləri virusların və bakteriyaların hər birinin 

ayrıca aləm kimi götürülməsi fikrini irəli sürür-

lər. Lakin hər bir aləmin özünün taksonomik 

strukturu olmalıdır. İstər virusların, istərsə də 

bakteriyaların taksonomik quruluşu tam aydın 

olmadığından onlar bir qrup alimlər tərəfindən 

qəbul olunsa da, digər qrup alimlər qəbul etmir-

lər. Beləliklə, canlıların beş aləmdən ibarət ol-

ması məsələsi hələlik açıq qalır. Bu barədə 

müəllifləri bir qədər ehtiyatlı olmağa və müba-

hisə doğuracaq məsələlərin dərsliyə salınmasın-

dan çəkinməlidirlər. 

Dərslikdə belə bir ifadə var: ―Canlıların 

davranışı bir neçə əsas komponentlər vasitəsilə 

ifadə olunur. Tropizm, taksis, refleks, instinkt, 

təlim, intellekt‖. Hələ orta məktəbin aşağı sinif-

lərindən bilinir ki, canlıların quruluş səviyyəsin-

dən asılı olaraq, sinir sistemi və bioloji fəal 

maddələr – hormonlarla (heyvani mənşəlilərdə), 

bitkilərdə isə günəş şüası, yerin cazibə qüvvəsi 

və əks qravitasiya qüvvələri hesabına idarə olu-

nur. Bununla yanaşı olaraq, ibtidailərin qidaya 

və bəzi zərərli maddələrə qarşı reaksiyası da 

müşahidə olunur. Deməli, sadalananlar heç də 

davranışı idarə edən komponent deyil, sadəcə 

olaraq davranışın təzahür formasıdır. 

Mövzu çox geniş və əhatəli olduğundan 

ona istənilən qədər əlavələr etmək olar. Ancaq 

dərslik materialı ilə yanaşı bəzi elmi-metodiki 

jurnallarda nəşr olunan məqalələrə, kitabçalara 

diqqət yetirmələri, oxumaları şagirdlərə tövsiyə 

olunmalıdır. Bununla da dərsi yekunlaşdırıb ev 

tapşırığı verilir. 

Biosferin təkamülü. Biologiya müəllimi 

davamiyyəti yoxladıqdan sonra ev tapşırığını yeri-

nə yetirilməsinə diqqət yetirməsinə və ötən möv-

zunun soruşulmasına keçir. Şagirdlərin biliyini 

qiymətləndirərkən bioloji faktları analiz etməsi, 

doğru-düzgün nəticə çıxarmaqla məntiqi fikir 

sintez etməsi – biliyin öncül mövqe tutmalıdır. 

Yeni mövzunun şərhi zamanı aşağıdakıla-

ra diqqət yetirməyi biologiya müəlliminə tövsi-



“Təbiətin strukturu” və “Biosferin təkamülü” mövzularının tədrisi metodikası 

99 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №5, 2021 

yə edilir. Öncə bildirilməlidir ki, bu mövzu da 

―Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi və inkişaf 

tarixi‖ fəslinin demək olar ki, bütün mövzuları 

ilə əlaqədardır. Yer planetinin yaranması (cansız 

hissəsinin), onun canlı hissəsinin formalaşması 

fəslin sonunda geoxronoloji cədvəli şəklində ve-

rilib. ―Biosferin təkamülü‖ mövzusunda bu mə-

lumatların bəziləri təkrar olunur, ancaq bununla 

yanaşı olaraq yeni məlumatlar kimi təbiətdə su-

yun və oksigenin dövriyyəsinin verilməsini gös-

tərmək olar. 

Biomüxtəliflik haqqında danışarkən canlı-

lar aləmi və onların növ tərkibi haqqında qısaca 

məlumat verilməli. Əlbəttə, bakteriya və virus-

ların konkret say tərkibi məlum olmasa da, gö-

bələklərin 100000 növü, bitkilərin 500000-dək 

olmasını, heyvanların isə 2 milyondan çox nö-

vünün olmasını göstərməklə biomüxtəlifliyi bir 

daha göstərmək olar. Onu da qeyd etmək məslə-

hətlidir ki, sadalanan kəmiyyət göstəriciləri hal-

hazırda mövcud olan, təbiətdə gündəlik rast 

gəlinən növlərdir, məhv olanların miqdarı isə 

məlum deyil. Biosferin təkamülünü izah edər-

kən sadədən mürəkkəbə, ibtidaidən aliyə prinsi-

pini rəhbər tutmaq lazımdır. Yer üzərində həya-

tın əmələ gəlməsi haqqında çox müxtəlif fikirlə-

rin olmasını bildirdikdən sonra onları ümumiləş-

dirən bir cəhətə diqqət yetirməli. Bütün canlı-la-

rın orqanizmi təqribən eyni kimyəvi birləşmələr 

və elementlərdən ibarətdir. Quruluş səviyyə-sin-

dən asılı olmayaraq canlıların – həyatın əmələ 

gəlməsi üçün su, oksigen, karbon qazı, enerji, 

azot, fosfor və digər zəruri maddələr lazımdır. 

Yer planetinin nüvəsində və səthində gedən mü-

rəkkəb geokimyəvi çevrilmələr, təbiət hadisələri 

nəticəsində əvvəlcə sərbəst kimyəvi elementlər, 

onların müxtəlif birləşmələri, bir qədər sonra isə 

arxeobakteriyalar və göy-yaşıl yosunlar əmələ 

gəlib. Onu da qeyd edək ki, ilk bakteriyalar xe-

mosintezedici olublar. Xloroplastların əmələ 

gəlməsi ilə əlaqədar olaraq göy-yaşıl yosunlar 

artıq fotosintez etmək qabiliyyəti qazanmışdır. 

Fotosintez prosesinin meydana çıxması təbiətdə 

rast gəlinən ilk böyük aromorfozdur. Yuxarıda 

qeyd olunur ki, mövzunun daxilində təbiətdə su-

yun və oksigenin dövriyyəsi sxemi verilmişdir. 

Əvvəlki dərsliklərdən fərqli olaraq, bu sxemlər 

şagirdlərin düşüncə qabiliyyətinin inkişaf etmə-

sinə və yaradıcı təfəkkürünün formalaşmasına 

müsbət təsir göstərir. Xüsusilə oksigenin döv-

riyyəsi sxemi qlobal ekoloji problemlər baxı-

mından daha önəmlidir. Ozon qatının qalınlığı, 

orada əmələ gələn deşiklər, ozon qatının filtrasi-

ya funksiyası, yer üzərində orta temperaturun 

artması və s. kimi normadan kənarlanmalar bə-

şəriyyət üçün hansı təhlükələrin yaratmasını bu-

günkü şagirdlərimiz bilsə gələcəkdə onun qarşı-

sının alınmasında fəal iştirak edərlər. Hər iki 

sxemi biologiya müəllimi ətraflı izah etməlidir.  

Biosferin təkamülünün 3 əsas mərhələyə 

bölmək olar.  

1. Biotik dövriyyə ilə əlaqədar ilkin bio-

sferin əmələ gəlməsi. Bu mərhələ 3 mld.il 

bundan başlayıb paleozoy erasının kembri döv-

ründə başa çatıb.  

2. Çoxhüceyrəli orqanizmlərin meydana 

çıxması və inkişafı ilə əlaqədar olaraq biosferin 

sonrakı təkamülü. Bu dövr 0,5 mld.il bundan 

əvvəl kembri dövründən başlayıb müasir insan 

tipinin əmələ gəldiyi dövrədək davam edib.  

3. İnsan cəmiyyətinin mövcud olduğu 

dövrdə biosferin təkamülü. Biosferin bu təkamül 

dövrü 40-50 min il bundan əvvəl başlayıb, indi 

də davam edir. 

Biosferin təkamülünün I və II dövrləri bio-

loji təkamül mexanizminin təsiri altında gedib, 

ona görə də onlar birləşdirilərək biogenez dövrü 

və ya həyatın əmələ gəlməsi və inkişafı dövrü 

adlanır. III dövr isə insan şüurunu və əməyinin 

təsiri altında getdiyindən noogenez adlanır.  

Biosferin təkamülünün saat ―sferblatı‖ 

şəklində verilməsini yeni metodiki yanaşma 

kimi qəbul etmək olar, ancaq bunu da şərh edər-

kən müəllim ilk növbədə miqyasla uzlaşdırmalı 

və hər bir saniyənin, dəqiqənin və saatın neçə 

min ilə uyğun gəlməsini açıqlamalıdır. 

İnsan cəmiyyətinin dağıdıcı fəaliyyətinə 

gəldikdə isə bunun qədər misallarla göstərmək 

olar. Yeraltı və yerüstü sərvətlərin planlı, əksər 

hallarda isə plansız surətdə istifadə olunması, 

atmosferə buraxılan müxtəlif qazlar, təbiəti 

insanlara əlverişsiz istiqamətdə dəyişdirir.  

Bir çox hallarda onu geri qaytarmaq, bər-

pa etmək mümkün olmur. Bunu Bakı, Abşeron, 

Sumqayıt, Daşkəsən, Gəncə, Mingəçevir və 

digər şəhər və rayon məktəblərinin biologiya 

müəllimi ərazilərində olan zavodların, fabriklə-

rin, mədənlərin timsalında ekskursiya keçirib 

əyani surətdə şagirdlərə göstərə bilər. Belə ya-

naşma təlim əhəmiyyəti ilə yanaşı mühüm tərbi-



Qəzənfər Musa oğlu Əliyev 

100 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 5, 2021 

yəvi əhəmiyyət də daşıyır. Təsadüfi deyil ki, in-

kişaf etmiş ölkələrdə təbiətə qarşı aparılan hər 

hansı ziyanlı fəaliyyətə qarşı orta məktəb şa-

girdləri də cəmiyyətin bir üzvi kimi ilk növbədə 

etiraz səsini ucaldır. ―Yaşıllar‖ hərəkatının ya-

ranması və onun tərkibində məktəblilərin olması 

deyilənlərə sübutdur. 
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə biologiya-

nın tədrisi metodikasının aktual problemlərindən biri 

olan ―Təbiətin strukturu və biosferin təkamülü‖ el-

minin fəal təlim metodları ilə öyrənilməsi məsələsi 

araşdırılır, səmərəli yolları, metodları müəyyən edilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

irəli sürülən yeniliklər biologiyanın tədrisi məsələsi 

araşdırılır, səmərəli yolları, metodları müəyyən edilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir 

ki, məqalədə əldə edilən nəticələrdən biologiya müəl-

limləri pedaqoji fəaliyyətlərində, eləcə də gənc təd-

qiqatçılar elmi araşdırmalarında istifadə edə bilə-

cəklər. 
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF PRACTICAL TOPICS IN THE DEVELOPMENT  

OF STUDENTS IN THE TEACHING OF GEOGRAPHY 
 

Xülasə. Coğrafiyanın məktəb fənni kimi özəlliyi ondadır ki, onun mənimsənilməsinin ilkin şərti şa-

girdlərin müxtəlif coğrafi məlumat mənbələrindən istifadə edərək bilik əldə etmək qabiliyyətidir. Bu məlu-

mat mənbələri mətn, kartoqrafik, statistik və praktiki dərslərdir. Praktik iş coğrafiyanın öyrənmə prosesinin 

tərkib hissəsidir. Praktiki işlər nəzəri bilikləri praktikada tətbiq etmək bacarıqlarının formalaşmasını təmin 

edir, onlarda oxumaq, təhlil etmək, fiziki xəritələrin, statistik materialların müqayisəsi və s. kimi bacarıqlar 

formalaşdırır. Praktik iş şagirdlərdə zəhmətin tərbiyəsinə, müstəqilliyin inkişafına kömək edir. 

Açar sözlər: coğrafiya, praktik dərslər, xəritələr, statistik məlumatlar, kartoqrafik məlumatlar, təhlil 

etmək, müqayisə etmək, kontur xəritə.  
 

Резюме. Особенность географии как школьного предмета состоит в том, что обязательным 

условием ее усвоения является умение учащихся приобретать знания с помощью применения различ-

ных источников информации по географии. Этими источниками информации являются текстовые, 

картографические, статистические и практические уроки. Практическая работа - неотъемлемая часть 

процесса изучения географии. Практическая работа предусматривает формирование таких навыков 

как: применение теоретических знаний на практике, включая чтение, анализ, сравнение физических 

карт, статистических материалов и.т.д. Практическая работа помогает учащимся развивать трудо-

любие и самостоятельность. 

Ключевые слова: география, практические занятия, карты, статистическая информация, 

картографические данные, анализировать, сравнивать, контурная карта 
 

Summary. The peculiarity of geography as a school subject is that the prerequisite for its mastery is 

the ability of students to acquire knowledge using various sources of geographical information. These 

sources of information are text, cartographic, statistical and practical lessons. Practical work is an integral 

part of the process of learning geography. Practical work provides the formation of skills to apply theoretical 

knowledge in practice, including reading, analysis, comparison of physical maps, statistical materials, etc. 

forms skills such as. Practical work helps students to develop hard work and independence. 

Keywords: geography, practical lessons, maps, statistics, cartographic data, analysis, comparison, 

contour map 

 

Praktik dərs, şagirdlərin sonrakı fənləri 

öyrənmək və peşə problemlərini həll etmək 

üçün praktik bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yö-

nəlmiş tədris prosesinin təşkili formasıdır. Prak-

tik dərslər zamanı, şagirdlər xüsusi diqqət yetir-

məlidirlər: xəritələrlə işləmək, məzmunu ilə ta-

nış olmaq, əsas xəritələnmiş hadisələri və ob-

yektləri müəyyən etmək, həmçinin coğrafi prob-
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lemləri həll etmək üçün xəritədən istifadə et-

mək, obyektlərin yerini, koordinatlarını, məsafə-

lərini və istiqamətlərini və sadə coğrafi təsvirlər 

və xüsusiyyətlər hazırlamaq. Praktiki işləri yeri-

nə yetirməzdən əvvəl şagird mövzunu öyrənmə-

li, əsas anlayışları və tərifləri bilməlidir. Başlar-

kən, işi yerinə yetirmək metodologiyasını öy-

rənmək, sual / tapşırığı diqqətlə oxumalı, təklif 

olunan cavab cədvəlini diqqətlə doldurmaqla 

təklif olunan suallara cavab verməli, kontur xə-

ritəsində ləkələr olmadan dəqiq işləməlidir. (ət-

raflı yazılı cavabları dəftərdə yazmaq).  

Praktiki işlər tələb olunan ardıcıllığa uy-

ğun olaraq tam şəkildə aparılmışdırsa, şagird ta-

mamilə müstəqil işləyibsə, təklif olunan işi yeri-

nə yetirmək üçün lazım olan məlumat mənbələ-

rini seçə bilibsə, praktiki iş aparmaq üçün lazım 

olan nəzəri bilikləri, praktiki bacarıq və qabiliy-

yətlərini göstərmişsə, bu şagird ən yüksək səviy-

yədə qiymətləndirilir.  

Dərslikdə (Coğrafiya 6. Müəlliflər: Z. 

Eminov, Z. İmrani, A. Əliyeva, T. İsmayılova) 

hər tədris vahidindən sonra verilən praktik işlər 

şagirdlərdə öyrəndikləri mövzuları praktik işlər-

də daha da dərin formalaşdırmaq, nəzəri öyrən-

diklərini bacarıqlara çevirmək şəraiti yaradır. 

Şagirdlər dərslikdə verilən bütün praktik işləri 

tam şəkildə yerinə yetirməlidirlər. Praktik iş tap-

şırıqları xüsusi bir dəftərdə yerinə yetirilir. İş 

başa çatdıqdan sonra dəftər yoxlanılması üçün 

müəllimə təhvil verilir. Şagird praktiki işi və ya 

işin bir hissəsini bitirməmişdirsə, müəllimlə 

razılaşdırılmış işi dərs saatları xaricində edə 

bilər. Şagird, göstərilən müddət ərzində yerinə 

yetirilən işləri nəzərə alaraq praktiki işin qiy-

mətləndirilməsini alır. Qiymətləndirmə aparman 

zaman müəllim şagirddən işin hər hansı bir mər-

hələsinin həyata keçirilməsini izah etməsini 

xahiş edə bilər. 

Praktik tapşırıqlar zamanı şagirdlərdə müəy-

yən bilik və bacarıqlar formalaşır. Məsələn,  

 müxtəlif məlumat mənbələrindən, tə-

bii, sosial-iqtisadi və geoekoloji obyektlərin, 

proseslərin və hadisələrin inkişafındakı coğrafi 

meylləri müəyyən etmək və müqayisə etmək; 

 dünyanın ayrı -ayrı ölkələrinin və böl-

gələrinin resurs mövcudluğunu, onların demo-

qrafik vəziyyətini, şəhərləşmə səviyyələrini və 

əhalinin və istehsalın ərazi konsentrasiyasını, 

ayrı-ayrı ərazilərdə təbii, antropogen və texno-

gen dəyişikliklərin dərəcəsini qiymətləndirmək 

və izah etmək; 

 müxtəlif coğrafi məlumat mənbələrin-

dən istifadə edərək təbii, sosial-iqtisadi və geo-

ekoloji obyektlərin, proseslərin və hadisələrin, 

onların müxtəlif amillərin təsiri altında dəyişik-

liklərinin müşahidələrini aparmaq; 

 dünyanın bölgələri və ölkələrinin hər-

tərəfli coğrafi təsvirini hazırlamaq: cədvəllər, 

sxematik xəritələr, diaqramlar, sadə xəritələr, 

müxtəlif hadisələrin və proseslərin coğrafi nü-

munələrini, onların ərazi qarşılıqlı təsirlərini əks 

etdirən modellər və s. 

 müxtəlif mövzulu coğrafi xəritələri 

müqayisə etmək;  

 əldə olunan bilik və bacarıqları prak-

tikada və gündəlik həyatda istifadə etmək; 

 müxtəlif cari hadisələrin və vəziy-

yətlərin coğrafi aspektlərini müəyyən etmək və 

izah etmək; 

 xəritələr, statistik materiallar, coğrafi 

informasiya sistemləri və İnternet resursları da-

xil olmaqla coğrafi məlumatların tapılması və 

istifadəsi; beynəlxalq həyatda ən vacib sosial-

iqtisadi hadisələrin, ölkəmizdəki, dünyanın 

digər ölkələrindəki və bölgələrindəki geopolitik 

və geoiqtisadi vəziyyətin, mümkün inkişaf 

meyllərinin düzgün qiymətləndirilməsi və s. 

Bir praktik dərs nümunəsinə baxaq: 

Praktik dərs: Hidrosfer 

Təlim nəticəsi: Hidrosferin və onun hissə-

lərini araşdırır. 

Xəritə, atlas, kontur xəritə ilə işləyərək 

praktik bacarıqlarını inkişaf etdirir. 

Tapşırıqlar:  

1. Kontur xəritədə iĢləyin: 

a) Qitələr: Avrasiya, Şimali Amerika, 

Afrika, Avstraliya, Antarktida, Cənubi Amerika. 

b) Okeanlar: Arktik, Hind, Atlantik, Sakit 

okean. 

c) Dənizlər: Qara Aralıq dənizi, Bering, 

Kara, Baltikyanı, Qırmızı, Karib dənizi. 

d) Körfəzlər: Biskay, Bengal, Meksika. 

e) Boğazlar: Bernigov, Cəbəllütariq, Drake. 

f) Adalar: Qrenlandiya, Havay, Madaqas-

kar, Saxalin, İslandiya, Tierra del Fuego. 

g) Yarımadalar: Kamçatka, Hindustan, 

Ərəb. 

2. Yarımkürələrin fiziki xəritəsindən 

istifadə edərək cədvəli doldurun: 
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Okeanın adı Hansı qitələrin sahillərini yuyur Ən dərin çökəkliyi hansıdır 

   

 

2. AĢağıdakı dənizləri mənsub olduq-

ları okeanlara görə müəyyənləĢdirin.  

Dənizlər: Çukot, Azov, Barents, Ağ, Qır-

mızı, Qara, Sarı, Yapon, Baltik, Cənubi Çin, 

Mərmara, Ərəb, Aralıq dənizi, Karib dənizi, 

Berinq. 

Nəticəni cədvəldə doldurun: 

 

Dənizin adı Mənsub olduğu okean 
Hansı qitələrin 

sahillərini yuyur 

Kənar və ya daxili 

dənizdir 

 

4. AĢağıdakı dənizləri birləĢdirən bo-

ğazları müəyyənləĢdirin: Qara və Azov, Mər-

mərə və Egey, Barents və Qara, Çukot və Be-

rinq, Qara və Mərmərə. 

5. AĢağıdakı ada və yarımadaların han-

sı okeanlarda yerləĢdiyi cədvələ yazın: 

Yeni Torpaq, Kola, Pireney, Hindistan, 

Kamçatka, Skandinaviya, Labrador, Ərəb, İngil-

tərə, İslandiya, Saxalin, Böyük Zond, Yeni Qvi-

neya, Madaqaskar, Qrenlandiya, Havay. 

 

Adalar Yarmaadalar Okeanlar 

   

 
Problemin aktuallığı. Coğrafiya tədrisinin 

ayrılmaz hissəsi praktiki işlərdir. Praktik işlər şagird-

lərdə müstəqilliyin artmasına kömək edir, bilikləri 

praktikada tətbiq etmək bacarıqlarının formalaşması-

nı təmin edir və çalışqanlıq kimi bir keyfiyyət yetiş-

məsinə kömək olur. Praktiki iş zamanı şagirdlər 

müxtəlif coğrafi məlumat mənbələri ilə işləməyi 

öyrənirlər. 

Problemin elmi yeniliyi. Coğrafiya insanlara, 

müstəqil, çox istiqamətli və yaradıcı düşünə bilən, 

irəlini görən, əldə etdikləri məlumatları gündəlik hə-

yatda istifadə edən, ətraflarındakı sosial, mədəni və 

iqtisadi hadisələrlə maraqlanma vərdişi qazandıran 

bir elmdir. Bu bacarıqları və fərddə istənilən digər 

davranışların inkişafı, yaxşı bir öyrənmə prosesində 

mümkündür. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Proqramda 

nəzərdə tutulmuş praktiki işlər sisteminin tətbiqi 

məktəblilərin kartoqrafik, müqayisəli tarixi, geoeko-

loji, geosistem yanaşma və metodlarını mənimsəmə-

sinə kömək edir. 
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THE ROLE OF DIDACTIC TASKS IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE 

ACTIVITY OF STUDENTS IN GEOGRAPHY LESSONS 

 
Xülasə. Didaktikanın öyrənmə və təhsil nəzəriyyəsi kimi kökləri əsrlərin dərinliklərindədir. İlk dəfə, 

bildiyimiz qədər, "didaktika" termini müəllimlik sənətini ifadə etmək üçün alman müəllimi V. Rathkenin 

(1571-1635) yazılarında meydana çıxmışdır. Eyni şəkildə, Y.A. Komenski didaktikanı "hər kəsə hər şeyi öy-

rədən universal bir sənət" olaraq şərh etdi. 19-cu əsrin əvvəllərində alman pedaqoq J.F. Herbart didaktikaya 

vahid və ardıcıl tərbiyə təhsili nəzəriyyəsi statusu verdi. Pedaqoji fikir tarixində didaktikanı gah təhsil, gah 

təlim, gah da təlim və təhsil nəzəriyyəsi kimi aydınlaşdırmaq cəhdləri olmuşdur. Bu cəhdlərə baxmayaraq, 

deyə bilərik ki, əslində didaktika təhsil və təlim haqqında nəzəriyyədir. 

Açar sözlər: didaktika, coğrafiya, öyrənmə, təfəkkür, idrak, tapşırıq, təhsil, təlim, öyrənmə, nəzəriyyə 

 

Резюме. Теория обучения начала формироваться уже тогда, когда возникла осмысленная 

необходимость передать потомкам накопленные достижения. Впервые, насколько известно, термин 

«дидактика» появился в сочинениях немецкого педагога Вольфганга Ратке (Ратихия) (1571-1635) для 

обозначения искусства обучения. Аналогичным образом, как «универсальное искусство обучения 

всех всему», трактовал дидактику и Ян Амос Коменский. В начале XIX века немецкий педа-

гог Иоганн Фридрих Гербарт придал дидактике статус целостной и непротиворечивой теории воспи-

тывающего обучения. В истории педагогической мысли были попытки разъяснить дидактику как 

образование, обучение или теорию преподавания и обучения. Несмотря на эти усилия, можно ска-

зать, что на самом деле дидактика - это теория воспитания и обучения. 

Ключевые слова: дидактика, география, обучение, мышление, познание, задание, образование, 

обучение, изучение, теория 

 

Summary. Didactics, like the theory of learning and education, has its roots in the depths of centuries. 

For the first time, as we know, the term "didactics" appeared in the writings of the German teacher W. Rathke 

(1571-1635) to express the art of teaching. Similarly, J.A. Kominski described didactics as "a universal art that 

teaches everything to everyone." In the early 19th century, the German educator J. F. Herbart gave didactics the 

status of a unified and consistent theory of educational education. In the history of pedagogical thought, there 

have been attempts to clarify didactics as either education, training, or teaching and learning theory. Despite 

these efforts, we can say that in fact didactics is a theory of education and training. 

Key words: didactics, geography, learning, thinking, cognition, task, education, training, learning, 

theory. 
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Şagirdlərin öyrənmə fəaliyyətlərinin inki-

şafı ən çox diqqət çəkən məsələlərdəndir. Öyrən-

mədə fəaliyyət prinsipinin həyata keçirilməsi 

müəyyən xüsusiyyətlərə malikdir. Buna görə təli-

min təşkilinə fərqli bir yanaşma lazımdır. Bu ya-

naşma təhsil prosesində şagird və müəllim möv-

qelərini dəyişməyə imkan verməlidir. Öyrən-

mədə idraki marağın formalaşması vacib bir vasi-

tədir. Bacarığı təkbaşına formalaşdırmaq, biliklə-

rini artırmaq üçün şagirdlərdə öyrənməyə maraq 

oyatmaq lazımdır. Bu həm də təhsilin keyfiyyəti-

nin yüksəldilməsi baxımından da əlverişlidir.  

Məktəbdə tədris olunan fənlər bilik, baca-

rıq və vərdişlərini genişləndirməlidir. Bu vəzifə-

nin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi əsasən 

şagirdlərin idrak fəaliyyətinin formalaşmasından 

asılıdır. 

XXI əsrdə həyatımızın bütün sahələrində 

yaşanan sürətli inkişaf dünyanı qlobal bir məkan 

halına gətirmişdir. Bu baxımdan da insan və 

məkan əlaqələrini araşdıran bir elm sahəsi olan 

coğrafiyanın tədrisinin də əhəmiyyətini artırmış-

dır. Dünyanın kompleks əlaqələrini anlamaq, tə-

biət və insana aid müxtəlif problemləri həll edə 

bilmək, davamlı bir gələcək qura bilmək, ancaq 

coğrafi təhsil ilə anlaşılan, yadda qalan, istifadə 

edilə bilən bir bacarığa çevirmək mümkündür. 

Coğrafiya insanlıq tarixi qədər qədim olan 

bir elmdir. Yerin müxtəlif ərazilərinin təbii şə-

raiti və təsərrüfatı haqqında insanların konkret 

biliklərə olan praktik tələbatı hələ uzaq keşmiş-

də coğrafiyanın meydana gəlməsinə səbəb ol-

muşdur. Hər bir xalq öz ölkəsi, həmçinin başqa 

ölkələr haqqında ən zəruri faktiki biliklərə 

yiyələnməyə can atırdı.  

Müasir dövrdə coğrafiya təkcə şəhər, göl, 

çay adlarının əzbərlənməsi üçün deyil, düzgün 

üsul və vasitələrlə öyrənilərək, proqnozvermə, 

dəyərləndirmə, müqayisəetmə, səbəb-nəticə əla-

qələrini qurma kimi vacib bacarıqlar formalaşdı-

ran bir elmə çevrilməkdədir.  

Coğrafiya fənni şagirdlərdə məntiqi, tənqidi 

və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir. Bu, həm də 

verilən tapşırıqlardan çox asılıdır. Coğrafiyanı 

tədris edən müəllimin özünün də təfəkkürü yüksək 

səviyyədə olmalıdır ki, verdiyi tapşırılar hafizəni 

formalaşdırmasın. Hər birimiz yaddaşla doğulu-

ruq, lakin təfəkkürümüz təhsillə formalaşır.  

Coğrafiya, şagirdlərə dünyanı öyrənməklə 

yanaşı, onların yaradıcı potensialını da inkişaf 

etdirməyə imkan verən maraqlı bir fənndir. Ya-

radıcı təfəkkür yeni mədəni və ya maddi dəyər-

lər yaratmağa imkan verən daxili potensialdır. 

Hər bir uşağın bacarıq və istedadları var. Müəl-

limin vəzifəsi şagirdlərin fəaliyyətlərini idarə et-

mək, onların qabiliyyətlərini üzə çıxartmaq, ya-

radıcı bacarıqların inkişafına kömək etmək, 

dünyanın öyrənmə prosesinə mümkün qədər şa-

girdləri cəlb etmək və bilik və bacarıqlarının 

formalaşmasına kömək etməkdir. 

Şagirdlərin tədris prosesində yaradıcı 

potensialının inkişafına imkan verən bir sistem 

istifadə edilsə, onların təhsil keyfiyyəti artacaq və 

sosial mədəniyyətin inkişafına imkan verən so-

sial cəhətdən yaradıcı bir şəxs yetişdiriləcəkdir. 

Müasir tədris praktikasında coğrafiya, 

oyun texnologiyaları çox populyardır. Oyunlar 

şagirdin yaradıcı şəxsiyyətinin formalaşmasına 

çox kömək olur. Onlarda problemləri vurğula-

maq və qərar vermək bacarığını formalaşdırır. 

Mövzuya marağı inkişaf etdirir. Şagirdlərin 

təlim boyu axtarışlarını və öz mövqelərinin for-

malaşmasını stimullaşdırır. Didaktik oyunlar 

uşaqlarda nitqin inkişafı, nitq qüsurlarının ara-

dan qaldırılması prosesində əsaslı rol oynayır. 

Müasir təlim şagirdin maraq və tələbatlarına, 

bilik səviyyəsinə, imkan və qabiliyyətinə uyğun 

təşkil olunmalı, dərsdə müxtəlif xarakterli oyun-

lar aparmaqla idrak prosesini, təfəkkürü fəal-

laşdırılmalıdır. Müəllimin bələdçi, istiqamətlən-

dirici rolu, düzgün qurulmuş şagird-müəllim, şa-

gird-şagird münasibətləri təhsilalanın özünə ina-

mını artırır, onu fəallaşdırır. 

Bir neçə didaktik oyunun xarakteristikası-

na nəzər salaq: 

1. “Kim daha cəld, kim daha doğru-

dur?!"- Şagirdlərə 0 və 1 yazılmış kartlar pay-

lanılır. Müəllim müəyyən coğrafi ifadələr oxu-

yur. Şagirdlər oxunan ifadələrin düz hesab et-

diklərinə ―1‖, səhv hesab etdiklərinə isə ―0‖ kar-

tını göstərir. Məsələn,  

- Atlantik okeanında şelf zonası minimum 

sahəni tutur; 

- Sakit okeanda Comorian, Bengal, Guia-

na cərəyanları var; 

- Sakit okean ən böyük okeandır; 

- Şimal Buzlu okean ən kiçik okeandır; 

- Hind okeanı cənub yarımkürəsində yer-

ləşir; 

- Atlantik okeanı ən qədim okeandır; 
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- Hind okeanında orta okean tirləri yatağı 

üç hissəyə bölür; 

- Hind okeanının səth suyunun tempe-

raturu ən soyuqdur; 

- Sakit okeanda cərəyanlar meridianlara 

istiqamətlənmişdir. 

2. “Nədir? Kimdir?”- Şagirdlərdən biri 

sinifdən çıxır. Digər şagirdlər mövzu ilə bağlı bir 

söz müəyyənləşdirirlər, məsələn "qeyzer". Sinif-

dən çıxan şagird geri çağırılır. O, suallar ver-

məklə şagirdlərin düşündükləri sözü tapmalıdır. 

Sözü tapmağa çalışan şagird sinfə suallar verir. 

Ancaq onlara cavablar yalnız "bəli", "yox", "qis-

mən" ola bilər. Oyunu daha mütəşəkkil etmək 

üçün cavab və yeni sual arasında bir dəqiqədən 

çox olmamaqla yanaşı, cavab sayını 10 ilə məh-

dudlaşdıra biləcəyiniz şərtlər təyin edə bilərsiniz. 

Qalib, az sual verməklə sözü təxmin edə biləndir. 

Oyun şagirdlərə məntiqli düşünməyi, sualları 

düzgün qoymağı, cavabları müqayisə etməyi, 

düzgün nəticələr çıxarmağı öyrədir. 

3. “Coğrafi əlifba”- Bir hərf təyin olunur, 

məsələn "A". şagirdlərə fərdi, yaxud cütlərlə 

müəyyən bir vaxt ərzində bu hərflə başlayan və 

öyrənilən mövzu ilə əlaqəli sözlərdən ibarət bir 

siyahı hazırlamaq tapşırılır. Ən uzun siyahısı 

olan komanda qalib gəlir. 

4. “Üç cümlə”- Müəllim qısa bir mətn 

oxuyur. Şagirdlər mətnin mahiyyətini üç sadə 

cümlə ilə çatdırmalıdırlar. Oyun çox vacib baca-

rıqlar inkişaf etdirməyə kömək edir – diqqətlə 

dinləmək, əsas məğzi vurğulamaq, habelə plan, 

esse tərtib etməyi öyrədir. 

5. “...ən..” - Müəllim coğrafi obyektlərin 

adlarını deyir, şagirdlər isə bu obyektə "ən..." 

sözünün nə üçün tətbiq oluna biləcəyini izah et-

məlidirlər. Obyektlər: Avrasiya, Alp, Yenisey, 

Himalay, Ölü dəniz, Baykal, Everest, Tibet, 

Xəzər, Çerapunca Yantsızı, Ladoqa, Bazar 

düzü, Hind okeanı, Sakit okean, Kür çayı, Araz 

çayı. Məsələn, Sakit okean ən böyük okeandır.  

6. “Adlandır” – Bu oyun zamanı şagird-

lərə hər hansı coğrafi obyektin şəkli verilir və 

onu adlandırmaq tapşırılır. Məsələn, Üfüqün 

tərəflərini yazın: 

 

 
 

 

7. “ġəklə bax və izah et” – Şagirdlərə 

mövzuya uyğun hər hansı bir şəkil verilir və on-

lara şəkli izah etmək tapşırılır. Məsələn, ―Külək‖ 

mövzusunda bu şəkildən istifadə etmək olar. 

Şagird şəklə baxaraq, onun briz küləyi olduğunu 

deməli və bu külək haqqında danışmalıdır.  

 

 

 
 
 

Problemin aktuallığı. Tədqiqat işlərini təşkil 

edərək şagirdlərə verilən tələblər: müstəqil fərdi fəa-

liyyətin əsas elementlərinin bacarıqlarını inkişaf et-

dirmək, tədqiqat planı tərtib etmək; müxtəlif məlu-

mat mənbələrinin istifadəsi, alınan məlumatların 

işlənməsi (qeyd etmək, mücərrədləşdirmə, müqayi-

səli analiz, diaqramların, sxemlərin istifadəsi). 

Problemin elmi yeniliyi. Şagirdlərə məktəb-

dən kənar tədqiqat işləri verərkən, yaradıcı axtarışın 

məzmununu və istiqamətini müəyyənləşdirərkən 

onların mövcud təcrübəsini, eləcə də peşə yönümlə-

rini nəzərə almaq vacibdir. Tapşırıqların müxtəlif 

formaları hər bir iştirakçıya özünü sübut etməyə 

imkan verir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqat za-

manı şagirdlərdə vətəndaş təfəkkürü, ünsiyyət mədə-

niyyəti, müstəqillik və demokratiklik, kreativlik, 

riyazi və iqtisadi savadlılıq, İKT savadlılığı, tole-

rantlıq və s. kimi bacarıqların formalaşdırılması qar-

şımızda duran ən böyük vəzifələrdəndir. 
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Xülasə. Ali məktəblərin rəhbərliyi pedaqoji təcrübənin təşkilinə xüsusi diqqət yetirir. Müəllif Həyat 

bilgisi fənnindən sınaq dərslərinin təşkili və müşahidələrin aparılması üçün meyarlar təklif etmiş və onları 

cədvəlləşdirmişdir. Meyarlar beş qrupda təsnif edilmişdir. Cədvəldən istifadə tələbələr üçün praktik və əlve-

rişlidir. Cədvəl şəkilində verilmiş meyarlar pedaqoji təcrübənin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə kömək edir. 

Məqalədə həmçinin pandemiya dövründə və distant təhsil zamanı pedaqoji təcrübədə tətbiq edilmiş əmək-

daşlıq metodunun üstünlüklərini təhlil edilir. Əməkdaşlıq metoduna xüsusi diqqət yetirilərək, onun mahiyyəti 

açıqlanılır.  

Açar sözlər: pedaqoji təcrübə, Həyat bilgisi, sınaq dərsləri, bacarıqlar, meyarlar, müşahidələr, 

distant təhsil, “əməkdaşlıq” metodu. 

 

Резюме. Особое внимание руководство высших учебных заведений уделяет организации педа-

гогической практики. Автор предлагает таблицы и критерии для проведения проверочных уроков и 

наблюдений по предмету «Познание мира». Критерии классифицированы по пяти группам. Исполь-

зование этих критерий в виде таблицы практична и удобна для студентов. Это создает условия для 

повышения качества педагогической практики. В статье также анализируется преимущества метода 

сотрудничества в условиях пандемии и дистанционного обучения в педагогической практике. Особое 

внимание уделяется сущности метода сотрудничества и раскрывается его значение.  
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Summary. The leadership of universities pays special attention to the organization of pedagogical 

practice. Author offered requirements for organizations and observation of Life science course in a form of 

table. The criteria are divided into five groups. The use of the table is practical and convenient for students. 

This creates conditions for increasing quality of pedagogical experience. Article also analyses partnership 

method's importance in the condition of distant education and pandemic. Particular attention is paid to the 

essence of the partnership method's, reveals their meaning . 

Key words: Pedagogical exerpice, “Life sicience”, experimental lessons, abilities, criterion, 
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Pedaqoji təcrübələrin mütəşəkkil təşkili 

inkişaf etməkdə olan Azərbaycan Respublika-

sında Təhsil sahəsində aparılan kadr siyasətinin 

tərkib hissəsinə daxildir. Son illər qloballaşma 

və dünya təhsil sisteminə inteqrasiya ilə əlaqə-

dar olaraq bu sahədə islahatlar daha da genişlən-

dirilmişdir. Dövlətimizin siyasi quruluşunun 

demokratik cəmiyyət quruculuğuna keçməsi 

yeni cəmiyyətə müvafiq təhsil sisteminin yara-

dılmasına səbəb olmuşdur (1, 130).  

Müasir dövrdə təhsilin və tərbiyənin funk-

siyası artdığından, mürəkkəbləşdiyindən, pedaqoji 

kadrlara verilən tələblər də daima yenilənir. Bu 

günki tələbə gələcək müəllimdir və o, cəmiyyətin 

həyatında böyük rola malikdir. Ulu öndər H.Ə. 

Əliyevin dediyi kimi: ―Əgər müəllim olmasa heç 

birimiz cəmiyyətdə tutduğumuz yeri tuta bilməz 

və fəaliyyət göstərə bilmərik‖. Bu gün ilk sınaq 

dərslərinə qoşulan tələbə bu məsuliyyəti dərk 

etməlidir. Müasir kompetensiyalar dayanmadan 

dəyişir və bu səbəbdən ali məktəblərdə pedaqoji 

təcrübələrə verilən tələblər də yenilənir.  

Pedaqoji təcrübənin qarşısında duran vəzi-

fələri aşağıdakı kimi konkretləşdirə bilərik: 

 Tələbələrdə müəllimlik peşəsinə hör-

mət və məhəbbət tərbiyə etmək; 

 Ali məktəbdə təhsil illərində tələbələrin 

pedaqogika, psixologiya, metodika, ixtisasla 

bağlı qazandıqları nəzəri bilikləri tətbiq etmək 

və yoxlamaq (2, s. 380) 

Pedaqoji təcrübəyə başlayan ―İbtidai sinif 

müəllimliyi‖ ixtisası üzrə təhsil alan hər bir tələ-

bə Dövlət Standartı sənədi ilə tanış olmalı, bura-

ya edilən əlavələri səriştələr və ümumi təhsilin 

təşkilinə dair ümumi pedaqoji tələbləri, təlimin 

prinsiplərini, ibtidai sinif müəllimlərinə verilən 

pedaqoji tələbləri, fənn kurikulumunda ―Həyat 

bilgisi‖nin tədrisinə verilən tələbləri bilməlidir. 

Həyat bilgisi fənninin tədrisinin dünya standart-

larına cavab verən istiqamətləri fənn kurikulu-

munda çox aydın əsaslandırılmışdır( 3, s. 5-16). 

H. Hacıyeva, S. Bağırovanın ―İbtidai siniflərdə 

həyat bilgisinin rollu oyun texnologiyaları ilə 

tədrisi metodikası‖ tərtib etdiyi dərs vəsaitində 

Həyat bilgisinin tədrisinə verilən tələblər dəqiq 

şəkildə tanış olmaq mümkündür. Sözügedən 

meyarların təşkilində həmin dərs vəsaitindən də 

istifadə edilmişdir. 

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, əvvəl-

lər ədəbiyyatda pedaqoji prosesin təşkilinə veri-

lən tələblər və ya təlimin təşkilinə verilən tələblər 

kimi öyrəndiyimiz ifadələr dəyişərək hazırda 

ümumi təhsilin təşkilinə dair ümumi pedaqoji tə-

ləblər kimi ifadə olunur. Əvvəllər müəyyən olu-

nan 6 prinsipə əlavələr olunaraq 9-a çatdırılıb: 

pedaqoji prosesin tamlığı, təhsildə bərabər im-

kanların yaradılması, şagirdyönlük, inkişafyön-

lük, fəaliyyətin stimullaşdırılması, dəstək-ləyici 

mühitin yaradılması, şəxsiyyətyönlülük, inklüziv, 

məktəb-valideyn əlaqələrinin tənzimlənməsi. 

Yuxarıda sadalananlar həm də kurikulu-

mun prinsipləridir. 

Onu da qeyd edək ki, təcrübəçi tələbə ye-

nilənən səriştələrə də bələd olmalıdır. Ümumi 

təhsil pilləsində təhsilalanlarda formalaşdırılan 

səriştələr uc qrupda təsnif edilib: təfəkkürlə 

bağlı – yaradıcılıq, tənqidi təfəkkür, problemi 

həll etmək, qərar qəbul etmə və müstəqil öyrən-

mə, fəaliyyətlə bağlı – ünsiyyət, əməkdaşlıq, rə-

qəmsal savadlılıq, informasiya savadlılığı, ma-

liyyə savadlılığı, dəyərlər - milli kimliyin dərki, 

milli iftixar hissi, fəal vətəndaş mövqeyi, şəxsi 

və sosial məsuliyyət, demokratiya və insan hü-

quqlarına hörmət, mədəni müxtəlifliyə hörmət.  

Pedaqoji təcrübəyə başlayan tələbə sınaq 

dərsini reallaşdırmaq üçün öz fəaliyyətini cədvəl 

1-də göstərilən ardıcıllığa müvafiq təşkil etməli-

dir. 

 

 Sınaq dərslərinin təĢkili ardıcıllığı 
  

 

  

I Sınaq dərsinin hazırlıq mərhələsi üçün 

11. 
Təcrübənin giriş konfransında iştirak edərək təlimatlara diqqətlə qulaq asmaq, 

təhkim olunduğu sinif otağı, dərs cədvəli ilə tanış olmaq. 

12. Sınaq dərsinin vaxtını götürərək həmin tarixdəki mövzunu müəyyən etmək. 

13. 

Dərsə hazırlıq məqsədilə carı planlaşdırmanın tərtib edilməsi, icmalın yazılması və 

fənn metodisti tərəfindən təsdiqlənməsi, dərs resurslarının müəyyən edilməsi və hazır 

vəziyyətə gətirilməsi. 
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II Sınaq dərsinin təĢkili 

III Sınaq dərsindən sonra 

31. Sınaq dərsindən sonra müzakirələrdə iştirak etmək 

32. 
Qeyd edilən nöqsanların təkrarlanmaması üçün onların qeydiyyatını aparmaq  

və ya yadda saxlamaq. 

33. 

Qiymətləndirməni eşitdikdən sonra sənədləri (jurnalda icmal, protokol hissə, slayd, 

lazım olduqda çəkilişin videosu, tapşırıq vərəqləri, istifadə olunan və tələbə tərəfindən 

hazırlanan vəsaitlər və s.) təhvil vermək. 

 

 

Sınaq dərsinin fənn kurikulumunun tələblərinə müvafiq 

təĢkili və müĢahidələrin aparılması üçün lazım olan 

meyarlar 

1-ci 

Dərs 
2-ci d. 

I Dərsin planlaĢdırılması 
 

 

 

 

11. Müəllim mövzunun fənn planına əsasən müəyyən edib.   

12. Müəllim carı planlaşdırmanı tərtib edib.   

13. 
Müəllim dərsin mövzu və vaxtını nəzərə alaraq fəal dərsin 

mərhələlərinin ardıcıllığına uyğun planlaşdırıb. 
  

14. 
Müəllim təlimin keyfiyyətini yüksəltmək üçün müxtəlif və 

müvafiq təlim metodları seçib. 
  

15. 
Müəllim sinfin psixoloji mühiti, şəraiti, şagirdlərin sayına, 

metodlara uyğun təlim priyomları( tərzləri) müəyyən edib. 
  

16. 
Müəllim şagirdləri əvvəlcədən müəyyən etdiyi təlim məqsədləri 

ilə tanış edib. 
  

17. 
Müəllim mövzuya, məqsədə və sinfə uyğun qiymətləndirmə 

üsulları seçib. 
  

18. 
Müəllim standartları seçərkən mövzuya uyğunluq və müvafiq 

fəaliyyət xətləri ilə əlaqəlilik nəzərə alınıb. 
  

19. 
Müəllim sınaq dərsinin mövzusuna uyğun inteqrasiya 

imkanlarını nəzərə alıb. 
  

110. 
Müəllim mövzu və standarta müvafiq olaraq məqsədləri 

müəyyən edib. 
  

II Sinfin təĢkili və idarə olunması   

21. 
Müəllim öyrədici mühitin səmərəliliyini artırmaq üçün sinfi 

təşkil etmişdir. 
  

22. Müəllim tədris vaxtından səmərəli istifadə etmişdir.   

23. 
Müəllim şagirdləri maraqlandırmağı bacarmış, onları yüksək 

səviyyədə dərsə cəlb etmişdir. 
  

24. 
Müəllim şagirdlərin fəaliyyətinə diqqəti bərabər paylayaraq 

nəzarət etmişdir. 
  

25. Müəllim fəallığı sona qədər saxlamağı bacarmışdır.   

III Tədris strategiyaları   

31. 

Müəllim fənn üzrə məzmun xətlərinə, əsas və alt standartlara, 

fəaliyyət xətləri haqqında biliyə malik olduğunu nümayiş 

etdirmişdir. 
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32. Müəllim mövzu ilə bağlı lazımi biliyə malikdir(akademik qabiliyyət).   

33. 
Müəllim dərsin mərhələlərini ardıcıl və lazımi vaxt çərçivəsində 

əməl etdi. 
  

34. Müəllim interaktiv metodlardan səmərəli şəkildə istifadə etdi.   

35. 

Müəllim tədris resurslarından (yazılı, əyani resurs, sxem, qrafik, 

şəkil, obyektlər, modellər, herbarilər, canlı obyektlər, mulyajlar, 

video kasetlər, audio materiallar, İKT, kompüter proqramları, 

televiziya proqramları, youtube materialları və s.) səmərəli istifadə 

etdi (dəstəkləyici mühit prinsipi). 

  

36. Müəllim inkişafetdirici və öyrədici təlim mühiti qurmağı bacardı.   

37. 
Müəllim şagirdlərə fərdi yanaşdı və onlar arasındakı fərqləri nəzərə 

aldı (şagirdyönlülük prinsipi). 
  

38. 
Müəllim şagirdlərin diqqətinə onların daha yüksək nəticələrə qadir 

olduqlarını çatdırdı. 
  

39. 
Müəllim təfəkkürün ən azı iki növünü – (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) 

fəallaşdırmağı bacardı. 
  

310. 

Müəllim gözlənilməyən vəziyyətlərdən çıxarmağı bacardı. (Nəzərdə 

tutulanlara mane olacaq səbəb olduqda vəziyyətdən çıxarmaq üçün 

ehtiyat variant) 

  

311. Müəllim şagirdləri problemləri müstəqil həll etməyə sövq etdi.   

312. 

Müəllim dərsin hər üç vəzifəsini (öyrədici, inkişafetdirici, tərbiyəvi) 

əlaqəli şəkildə reallaşdırdı. 

Başqa sözlə tamlıq prinsipinə əməl etdi. 

  

313. 

Müəllim biliyin uzunömürlülyü, davamlılığı üçün( yəni artıq 

öyrəndikləri bilik özündən sonra digər yeni biliklərin 

mənilmsənilməsi ehtiyacının yaratması) təkrar və digər 

priyomlardan, səbəb – nəticə əlaqələrindən səmərəli istifadə etdi. 

  

314. 
Müəllim diferensial, maraqlı, aydın, mövzuya, şagirdlərin yaşına, 

təlimin məqsədlərinə uyğun tapşırıqlar verdi. 
  

315. 
Müəllim milli və mənəvi dəyərlərin formalaşdırılmasını diqqət 

mərkəzində saxladı. 
  

316. Müəllim rəqəmsal savadlılığa malik idi.   

317. 

Müəllim yüksək pedaqoji təxəyyülə malik idi. O, şagirdin hansı 

keyfiyyətinin inkişaf etdirməyin mümkün olduğunu görür və onu 

istiqamətləndirdi. 

  

IV Müəllim- Ģagird əlaqəsi   

41. Müəllim səmərəli motivasiya quraraq marağı oyatmağı bacardı.   

42. Müəllim aydın, səlis, ifadəli, məzmunlu danışırdı.   

43. Müəllim aydın, düzgün yazırdı.   

44. Müəllim əks əlaqəni yerində, vaxtında və konstruktiv yaratdı.   

45. Müəllim dərsi həyatla əlaqələndirdi.   

46. Müəllim aktyorluq bacarıqlarından istifadə etdi.   

47. 

Müəllim müsbət psixoloji mühit yaratmaq məqsədilə yumor, 

nəzakətli ifadələr, rəğbətləndirici ifadələr, şeirlər, mahnılardan və s. 

dən səmərəli istifadə etdi 

  

48. Müəllim lazımi məqamlarda empatiya nümayiş etdirdi.   

49. 

Müəllim sorğu – sual texnikalarından öyrətmək, yoxlamaq, 

əlaqələndirmək, istiqamətləndirmək və s. Məqsədlər üçün səmərəli 

istifadə etdi. 
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410. 
Müəllim şagirdlər arasında əməkdaşlıq mühitinin yaradılmasına nail 

oldu. 
  

411. 

Müəllim şagirdlərin dərketmə imkanları, inklüzivliyi, həmçinin 

sinfin ümumi psixoloji və əşyavi mühitini nəzərə aldı(bərabər 

imkanların yaradılması prinsipi) 

  

412. Müəllim şagirdlərlə birlikdə ümumiləşmə apardı və nəticə çıxardı.   

V ġagirdlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi   

51. Müəllim refleksiyadan istifadə etmişdir.   

52. 
Müəllim müvafiq formativ və summativ qiymətləndirmə 

texnikalarından istifadə etmişdir. 
  

53. 
Müəllim qiymətləndirmə meyarlarını məqsədlərə uyğun müəyyən 

etmişdir. 
  

54. 
Müəllim ev, sinif tapşırıqları ilə bağlı vaxtında lazımi rəylər 

söyləmişdir. 
  

55. 

Müəllim şagirdlərin qiymətləri, nəticələri ilə həm onları həm də 

valideynləri bu və ya digər formada tanış etmişdir( gündəliyə 

qeydlər və s. formada) 

  

56. Müəllim şagirdlərin fəaliyyətini sənədləşdirən qeydlər saxlayırdı.   

57. 
Müəllim nəzakətli, mehriban və tələbkar idi (suqqestiv 

qabiliyyətlər). 
  

      Cədvəl 2. Həyat bilgisi dərslərinə hazırlıq və müĢahidələrin aparılması üzrə meyarlar. 

 

n meyarları cədvəl 2-də verilmişdir. Sınaq 

dərslərinə hazırlıq zamanı hər sütunun qarşısına 

pozulan qələmlə + və ya – yazmaqla hərə öz ha-

zırlıq səviyyəsini müəyyən edə bilər. Yuxarıda 

cədvəldə verilən meyarları səviyyələr üzrə də 

təkmilləşdirmək olar. Bu zaman aşağı, orta, 

yüksək, çox yüksək olaraq 4 səviyyə müəyyən 

edə bilərik. Məsələn: tələbə fəal təlim metodl-a-

rından yüksək səviyyədə istifadə edibsə yüksək 

səviyyə xanasına + işarəsi yazmaq olar. Müşahi-

dələrin aparılması zamanı isə 10 ballıq qiymət-

ləndirmədən istifadə edərək, sonda yekun qiy-

mət yazmaq məqsədəuyğun olar. Kredit siste-

mində 10 ballıq qiymətləndirmənin meyarları 

qrup jurnallarında da verilir. 

F.N. İbrahimov (4,184-187), M.İ. İlyasov 

(1,94-97), F.A. Rüstəmov və digərləri tərəfindən 

ibtidai sinif müəllimlərinin pedaqoji qabiliyyət-

ləri qruplaşdıraraq oxuculara təqdim edilib. F.N. 

İbrahimov müəllimin qabiliyyətlərini 12 qrupda 

təsnif etmişdir(4,184-187). Həmin tədqiqatçıla-

rın əsərlərindən faydalanaraq meyarları təkmil-

ləşdirmək olar. S. Axundovanın ibtidai sinif 

müəllimlərinin hazırlığı üçün təklif etdiyi peda-

qoji qabiliyyətlərə isə aşağıdakılar daxil edil-

mişdir: ekspressiv, didaktiv, avtoritar, elmi-pe-

daqoji, perspektiv, kommunikativ, təşkilati, ma-

jor, diqqətin mərkəzləşdiriləsi, qnostik, kons-

truktiv (5,236-237).  

Ali məktəb müəllimləri və tələbələri pan-

demiya şəraitində onlayn pedaqoji təcrübənin 

təşkili zamanı bir çox çətinliklərlə qarşılaşdılar. 

Xəstəlik səbəbindən davamiyyətin pozulması, 

zəif internet təminatı, insanların gərgin psixoloji 

durumu və s. fəaliyyətimizə mənfi təsir edə bi-

lərdi. Odur ki, təlim forma və metodlarının tək-

milləşdirilməsi zərurəti yarandı. Ancaq 4 il ali 

məktəbdə öyrəndiklərini tətbiq etmək arzusunda 

olan tələbələrimiz istəyini nəzərə alaraq ADPU-

nun Şəki filialında 2020-2021-ci tədris ilinin pe-

daqoji təcrübəsi zamanı əməkdaşlıq təcrübəsin-

dən istifadə edildi. Bu zaman sınaq dərsini apa-

ran təcrübəçi tələbənin sinif şagirdlərini öz qrup 

yoldaşları əvəz etdi. Dərslər video qeydə alınıb. 

Bu bir tərəfdən tələbələrə və biz müəllimlərə 

sonradan dərslərə baxdıqda nöqsanlarımızı daha 

aydın görmək imkanı verir. Burada digər müs-

bət tərəf ondan ibarətdir ki, ənənəvi sınaq dərs-

ləri zamanı bir neçə tələbə dərsləri müşahidə et-

diyi halda bu metoddan daha çox tələbə faydala-

na bildi. Çünki daha çox tələbə sınaq dərslərinə 

qoşulduğundan üstün və çatışmayan cəhətləri 

daha asan görür, gələcək fəaliyyətində bunları 

nəzərə alırdı. Belə əməkdaşlıq çox faydalı oldu. 
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Bir-birindən öyrənmə əməkdaşlıq və yaradıcılı-

ğın artması üçün geniş imkanlar yaratmış oldu. 

Nəticədə, təcrübəçi tələbələrin böyük hissəsi 

yüksək səviyyədə sınaq dərsləri təqdim etdilər. 

Böyük qələbə sevinci yaşayan tələbələrimizin 

coşqusu, vətənpərvər ruhu, müəllimlik peşəsinə 

marağı bizim sınaq dərslərində öz əksini tapdı. 

Bunun bir səbəbi də birgə görülən işin yaratdığı 

müsbət psixoloji mühit idi. Bu isə öyrədici mü-

hitin dinamikasına müsbət təsir etmiş oldu.  
Problemin aktuallığı. Ali məktəblərdə peda-

qoji təcrübənin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsə-

dilə praktik əhəmiyyətə malik və tələbələr tərəfindən 

istifadəsi əlverişli vasitələrin tərtib edilməsi aktual 

məsələ olaraq qalmaqdadır.  

Problemin yeniliyi. Ali məktəblərdə pedaqoji 

təcrübə zamanı Həyat bilgisi fənni üzrə sınaq dərslə-

rinin təşkilinin nəzərdən keçirilməsi, mühüm məsələ 

kimi əsaslandırılması, həmçinin sınaq dərslərinin 

təşkili və müşahidəsi üçün meyarların təkmilləşdiril-

məsi, əməkdaşlıq metodunun xüsusi təlim şəraitində 

üstünlüklərinin əsaslandırılması. 

Problemi praktik yeniliyi. Həyat bilgisi fən-

ninin sınaq dərslərinin təşkili və müşahidələrin apa-

rılması həmçinin qiymətləndirilməsi zamanı cədvəl 

formasında verilmiş meyarlardan istifadə edərək 

tələbələrə kömək göstərməklə, pedaqoji təcrübənin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi və əməkdaşlıq metodu-

nun tətbiqi ilə bağlı təcrübəmizi paylaşmaqdır. 
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Xülasə. Məqalə ümumtəhsil məktəblərində öyrədici təlim mühiti anlayışının mahiyyəti, onun yara-

dılması yolları, onun növləri və tipləri, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində rolu və əhəmiyyəti, Rusiyada, 

Avropa və Amerikanın inkişaf etmiş ölkələrində pedaqoqların bu məsələ barədə fikirləri və yanaşmaları, 

həmçinin ümumtəhsil məktəblərində kimya fənninin təlimi zamanı optimal öyrədici təlim mühitinin yara-

dılması məsələlərini özündə ehtiva edir. 
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Резюме. Статья охватывает вопросы путей создания обучающей среды, типы и виды обучаю-

щей среды, ее роль и значение при повышении качества образовании, высказывания и подходы 

педагогов России, США, Канады и стран Европы, а также вопросы создании активной среды при 

преподавании химии в общеобразовательной школе.  
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Summary: The article covers issues of ways to create a learning environment, types and types of 

learning environment, its role and significance in improving the quality of education, statements and 

approaches of teachers in Russia, the USA, Canada and European countries, as well as issues of creating an 

active environment for teaching chemistry in a secondary school. 
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XX əsrdə təhsil nəticələrinin uğurunu, mə-

zunların hazırlıq keyfiyyətlərini müəllimdən, 

onun bilik və bacarıqlarından asılı olduğu qəbul 

edilirdisə XXI əsrdə təhsildə kompetent (səriş-

təli) yanaşmanın tələblərinə görə bilikləri təsvir 

etməklə yanaşı şagirdlərin onları müstəqil əldə 

etməsinə, əməkdaşlıq və rəqabət vərdişlərinə yi-

yələnməsinə, virtual mühitdə işləmək vərdişləri-



Məktəbdə kimyanın tədrisi zamanı optimal təlim mühitinin yaradılması 

115 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №5, 2021 

nə, araşdırma və layihələşdirmə bacarığına, əldə 

edilənləri tənqidi şəkildə təhlil etməsinə üstün-

lük verilir. Çağdaş dövrün təhsilində həmçinin 

şagirdi əhatə edən öyrədici mühit, onun xarakte-

ri və tərkib hissələrinin bir-birilə əlaqələri mü-

hüm rol oynayır. Məlumdur ki, keçmiş Sovet 

İttifaqının (o cümlədən, Azərbaycanın) təhsil 

sistemində ―öyrədici təlim mühiti‖ anlayışı tam 

aydınlaşdırılmamış, müasir təhsil mühitinin key-

fiyyət meyarları formalaşdırılmamışdı. Yəni, 

konkret olaraq müasir nəticəverimli təlim mühiti 

necə olmalıdır, onun tərkib hissələri və keyfiy-

yət meyarları hansılardır tam aydın deyildi. Tə-

lim mühitinin yaradılması öyrənən insana (şa-

girdə) öz potensialını, qabiliyyətlərini üzə çıxar-

mağa imkan verir. Öyrənmə insanın bütün həya-

tı boyu davam etməlidir. Yaradıcı şəkildə iş-lə-

yən və öz iş sahəsinə aid daim öyrənən insanlar 

həyatda daha böyük uğurlar əldə edirlər. Onlar 

bir qayda olaraq öz işində innovasiyalar və yara-

dıcı elementlər, yeni texnologiyalar tətbiq etmə-

yə çalışırlar. Ümumi baxımdan ―Öyrədici mü-

hit‖ dedikdə, pedaqoji aspektdə insanı əhatə 

edən şərait və onun bu şəraitlə qarşılıqlı təsiri 

anlaşılır. Şərait şəxsiyyətin inkişafını aktivləşdi-

rə və yaxud tormozlaya bilər. Rus pedaqoqları 

öyrədici təlim mühitini (ÖTM) aşağıdakı kimi 

xarakterizə edirlər: N. B. Krılova - ÖTM sosio-

mədəni məkanın bir hissəsi olub bu məkanda 

müxtəlif təhsil prosesləri və onların tərkib hissə-

ləri bir-birinə qarşılıqlı təsir edir, şagird cəmiy-

yətlə mədəni əlaqələrə girir və müstəqil fəaliy-

yət təcrübəsi qazanır; N.A. Spiçko - ÖTM-i 

maddi amilləri və şəxsiyyətlər arası münasibət-

ləri ehtiva edən psixoloji, sosial və fənlərə aid 

faktorların birliyi kimi də xarakterizə etmək 

olar. Fikrimizcə, ÖTM-in daha anlaşıqlı və sadə 

tərifi belə ola bilər: ÖTM mövcud tarixi şəraitdə 

məqsədli şəkildə yaradılmış pedaqoji şəraitin şa-

gird şəxsiyyətinin inkişafına və formalaşdırıl-

masına yönəldilən pedaqoji-psixoloji reallıqla 

birləşdirilməsindən alınan mühitdir.  

1. Təhsil müəssisəndə öyrədici təlim mü-

hitin yaradılması və onun növləri 

Təhsil müəssisəndə öyrədici təlim mühiti-

nin yaradılması dedikdə təhsil alanın (şagirdin) 

şəxsiyyətinin inkişafına və formalaşmasına yö-

nələn pedaqoji şəraitin və vəziyyətin yaradıl-

ması, həmçinin onların pedaqoji-psixoloji real-

lıqlarla birləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Sinerge-

tik baxımdan öyrədici təlim mühiti dedikdə elə 

sistemli təhsil məkanı anlaşılır ki, orada təhsil 

prosesinin subyektləri ilə xarici mühitin amilləri 

arasında qarşılıqlı təsirlər baş versin və nəticədə 

təhsil alan şəxsiyyətin fərdi, özünəməxsus xüsu-

siyyətləri üzə çıxsın, aşkarlansın. Geniş mənada 

şəxsiyyətin az və ya çox dərəcədə inkişafına sə-

bəb olan istənilən sosioloji-mədəni məkan öyrə-

dici təlim mühiti adlandırıla bilər. Yaxud da 

şəxsiyyəti əhatə edən və ona təsir edən şəraitlər 

ümumilikdə onun təlim mühitidir. Öyrədici mü-

hit 2 növ olur (4):  

1) makromühit ― ictimai və iqtisadi mü-

nasibətlərin, sosial institutların, dinlərin və mə-

dəniyyətlərin toplusu;  

2) mikromühit ― insanın ən yaxın əhatə-

si. Öyrədici mühit barədə klassik pedaqoqlar 

aşağıdakı fikirləri söyləmişlər: fransız filosofu 

və pedaqoqu J.J. Russoya görə effektiv tərbiyə 

sistemini formalaşdırmaq üçün elə öyrədici mü-

hit yaratmaq lazımdır ki, bu mühitdə şagirdin 

şəxsi tələbatları ilə imkanları uyğun olsun. Belə 

mühit daxili təməlin (yəni qabiliyyətin) inkişaf 

etməsinə, azad seçimə, heç nədən asılı olmama-

ğa imkan verir. Çünki bu zaman alınan biliklə-

rin miqdarı deyil, öz fərdi idrak yolunun seçil-

məsinə və müstəqil qərar qəbul olunmasına şə-

rait yaranır.  

Tanınmış pedaqoji psixoloq Selesden Fren 

şəxsiyyətin özünü inkişaf etdirməsinə, uşağın 

subyektiv təcrübə əldə etməsinə xüsusi önəm 

verir. Bununla əlaqədar, o şagirdin özünüdərki, 

öz öyrənmə yolunu qurması üçün dayaq ola bi-

ləcək təhsil mühiti yaradılmasını təklif edir.  

Müasir baxışlara görə öyrədici təlim mü-

hiti hər şeydən əvvəl sosio-mədəni mühitin alt 

sistemi olub tarixən meydana çıxmış amillər və 

situasiyaların məcmusu, şəxsiyyətin inkişafı 

üçün təşkil edilmiş pedaqoji şəraitdir (S.V. Ta-

rasov). Öyrədici təlim mühiti xüsusi təşkil olun-

muş elə bir məkandır ki, burada şagird yalnız 

elmi biliklərə deyil, həm də şeylərə və insanlara 

aid emosional dəyərlərə, həmçinin təcrübəyə, 

insanlar və şeylərin qarşılıqlı təsiri və münasi-

bətlərinə aid təcrübəyə yiyələnirlər (T.Q. Yeqo-

rova, Q. Şadrinski). 

II Öyrədici təlim mühitinin yaradılmasın-

da müxtəlif yanaşmalar  

Beynəlxalq təcrübədə öyrədici təlim mü-

hitinin qiymətləndirilməsi və inkişaf etdirilmə-
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sində son illərdə formalaşan və reallaşdırılan 

aşağıdakı yanaşmaları fərqləndirmək olar (2):  

1. Müəyyən vasitələrlə (təhsil verən məkan, 

müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı təsiri, təlim 

fəaliyyəti növlərinə ayrılan vaxt, təhsil personalı 

və valideynlər üçün şəraitin yaradılması) təhsilin 

keyfiyyətini qiymətləndirməklə öyrədici təlim 

mühitinin dəyişməsi və inkişaf etməsinin mü-

şahidə edilməsi (belə yanaşmalar ABŞ, Böyük 

Britaniya, Kanada, İsveç və Almaniyada aparılır).  

2. Təlim mühitinin dizaynı və arxitektura-

sı, pedaqoji heyətin ustalığı sahəsində innovasi-

yalar (Finlandiya, İsveç, Danimarka, Norveç, 

Hollandiya, Avstraliya və Yeni Zelandiyada 

belə yanaşmalar tətbiq edilir). Bu ölkələrdə yeni 

məktəb binaları elə konstruksiya edilir ki, onla-

rın daxili quruluşu şagirdləri öyrənməyə, yeni 

biliklər və bacarıqlar əldə etməyə təhrik etsin, 

onlarda buna daim həvəs yaratsın. Bunlardan 

bəzilərini qeyd edək:  

-mühitin təbiiliyi: işıqlanma, səs rejimi, 

temperatur rejimi, havanın keyfiyyəti, təlim 

otaqlarında divarların tərtibi (dizaynı);  

-mühitin personalı (şəxsi heyəti): persona-

lın pedaqoji ustalığı, seçim variativliyi, əlaqəlili-

yi, məktəbə bağlılığı, transformativliyi; 

-stimullaşma səviyyəsinin adekvatlığı 

(tam uyğunluğu, təkanvericiliyi).  

3. Mühit və təlimin qarşılıqlı əlaqələri, fizi-

ki mühitin təlim nəticələrinin keyfiyyətinə təsiri 

(Norveç, Avstriya, Avstraliya, Yunanıstan, İr-

landiya, İtaliya, Yaponiya, Meksika, Yeni Zelan-

diya, Lüksemburq və Rusiyada həyata keçirilir). 

4. Məktəbin vətəndaşların ümumi inkişaf 

mərkəzi rolunu oynaması. Bu yanaşmaya görə 

yeni məktəblərin binası yalnız uşaqlara təlim 

verən xüsusiləşdirilmiş, birfunksiyalı məkan de-

yil. Məktəb yeni salınmış rayonun, həmçinin so-

sial-iqtisadi səviyyəsi aşağı olan rayonun mər-

kəzi rolunu oynamalıdır. Təhsil təşkilatı və ya 

müəssisəsi həmişə yerli cəmiyyətin inkişaf mər-

kəzi rolunu oynayır. Çünki məktəb vətəndaşlara 

müxtəlif xidmətlər göstərir. Burada idman böl-

mələri, dram dərnəyi fəaliyyət göstərir, yaşlıla-

rın əlavə təhsil alması üçün imkan yaradılır, 

ümumi rayon tədbirləri keçirilir, lazım olduqda 

miqrantlara məsləhətlər və tövsiyələr verilir (İn-

giltərə, Hollandiya, Finlandiya, İsveç, Azərbay-

can və Danimarkada məktəb binasından bu 

məqsədlər üçün istifadə olunur).  

5. Təlim mühiti əqli tərbiyə, əqli inkişaf 

mühiti rolunu oynayır (Almaniya, Rusiya, Dani-

marka, Niderland, Sinqapur, və Ermənistanda 

həyata keçirilir). Bu konsepsiyaya görə məktəb 

uşaqlar üçün onların həyati inkişafına istiqamət-

ləndirən koqnitiv və sosial-emosional vərdişləri-

ni, həmçinin fiziki inkişafını stimullaşdıran uni-

versal məkan olur. Bu ölkələrin məktəblərində 

şagirdlər üçün ayrı-ayrı fənn sinifləri (kabi-net-

lər) ilə yanaşı elə siniflər də təşkil olunur ki, bu-

rada istənilən fənn üzrə bir müəllim və yaxud 

müəllimlər qrupu dərs apara bilər. Belə məktəb-

lərdə kimya, fizika və biologiya fənləri bir blok-

da birləşdirilir, bəzilərində isə bu fənlərə ayrıca 

bina verilir ki, həmin binada metapredmetik təd-

qiqatlar aparılır (Metapredmetik - dedikdə eyni 

mövzunun tədrisində müxtəlif fənlərdən istifadə 

edilməsi anlaşılır). Yeni məktəblərdə elə tədris 

otaqları tərtib edilir ki, burada həm ayrı-ayrı 

fənlərlə, həm də müəyyən pedaqoji komanda 

heyəti ilə təlim işi aparmaq mümkündür. Bu 

məktəblərdə emalatxanalar və robototexnikalar 

da vahid blokda birləşdirilir, xüsusi fablaborato-

riyalar təşkil olunur. Belə məktəblərin emalatxa-

nalarında genişliyi ilə hər cür şərait yaradılır. 

Aparılan işin gedişinin alqoritmini tərtib etmək 

üçün emalatxanalara kompüter və digər elektron 

aparatları, çilingər və dülgər dəzgahları və başqa 

avadanlıqlar verilir. 

III Rusiyada (RF) pedaqoq və psixoloqla-

rın öyrədici təlim mühiti barədə fikirləri və nor-

mativ baza  haqqında  

Rusiya pedaqoji psixoloqlarına görə öyrə-

dici təlim mühiti uşağın xarici aləmlə münasi-

bətlərini müəyyən tərzdə onun yaşına uyğun təş-

kil olunmuş sistemdir. Yanaşma modellərinin 

məzmununun araşdırılmasından aydın olur ki, 

rus pedaqoji-psixoloqlarının təqdim etdiyi mo-

dellərdə təlim mühitinin strukturuna deyil, əsa-

sən mühitdə baş verən proseslərin xarakterinə 

(səciyyəvi xüsusiyyətlərin təsvirinə) daha çox 

diqqət yetirilir. Fikrimizcə, bunlardan daha çox 

maraq doğuranı V.A. Yasvinin hazırladığı mo-

deldir. Bu modeldə təlim mühitinin analizi üçün 

müəllif iki vektorlu ekspertiza vasitəsi təklif 

edir: fəallıq-passivlik, sərbəstlik-asılılıq. Təlim 

mühitində baş verən proseslərin və strukturun 

sərbəstlik və fəallığa yönəldilməsinin inteqrasi-

yası maraqlı nəticələr verə bilər. Məsələn, tutaq 

ki, biz təlim alanların sinifdə necə oturmalarının 
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effektivliyini müqayisə etmək üçün onları üç 

cür oturduruq: 1) şagirdlər bir-birinin arxasında 

cütlər şəklində otururlar; 2) şagirdlər bir-birinin 

arxasında tək-tək otururlar; 3) 8 şagird dairəvi 

düzülmüş partalarda qrup şəklində otururlar. Biz 

konkret situasiyadakı bütün parametrləri təhlil 

etmədən şagirdlərin hansı halda daha düzgün 

yerləşdirilməsini və hansı halda onların daha 

sərbəst, daha fəal olacağını deyə bilmərik. Bu 

sualın cavabını təlimin təşkili üsulları müəyyən-

ləşdirildikdən sonra vermək olar. Əgər təlimin 

məqsədi və vasitələri şagirdlərin fərdi maraqları 

nəzərə alınmadan yalnız müəllim tərəfindən 

müəyyənləşdirilirsə tək-tək oturdulmuş şagirdlər 

qrupunda fəallıq yüksək, azadlıq isə aşağı səviy-

yədə olacaqdır (bu halda məcburilik üstünlük 

təşkil edir). Əgər təlim prosesində şagirdlərin 

müstəqilliyinə və təşəbbüskarlığına şərait yara-

dılırsa, yəni hər şagird təlim prosesində istədiyi 

layihə-tədqiqat qrupuna birləşə bilirsə və sinifdə 

sərbəst hərəkət edə bilirsə bu halda onların tək-

tək oturmasına üstünlük verilməlidir. Yeni mək-

təblərdə iş praktikası göstərir ki, təhsil-təlim 

mühiti haqqında bir sıra müasir təsəvvürləri 

müəllimlər anlaşılmazlıqla və təəccüblə qarşıla-

yırlar. Məsələn, yeni məktəblərdə pedaqoqların 

əksəriyyəti modul mebellərin məkanını trans-

formasiya etməyə cəhd göstərmir və onları ənə-

nəvi qaydada yerləşdirirlər, sinif otaqlarında 

şəffaf qapılar və divarların olmasını qiymətlən-

dirmir, şagirdlərin şəxsi əşyalarının saxlanılması 

üçün xüsusi yerlərin düzəldilməsinə ehtiyac ol-

duğunu lazım bilmirlər. Professional pedaqoqlar 

problemin həllini müəllimlər üçün müasir təhsil 

mühitindən istifadəyə dair effektiv təlim metod-

ları hazırlayıb məktəb praktikasında tətbiq et-

məkdə görürlər (3, 4, 6). Qarşıya qoyulan məq-

sədləri reallaşdırmaq üçün aşağıdakı addımların 

həyata keçirilməsi vacib hesab olunur:  

- müasir təhsil mühitinin meyarlarına uy-

ğunlaşdırmaqla müxtəlif təhsil səviyyələrinin 

(ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil) dövlət 

standartlarını konkretləşdirilməsi; 

- ekspertlər tərəfindən müəyyənləşdirilmiş 

müasir təhsil mühiti parametrlərinin reallaşdırıl-

ması üçün maneə olan norma və qaydaların diq-

qətlə təhlil edilməsi; 

- tikinti və sanitar norma və qaydaların ha-

zırlanması və uzlaşdırılması proseslərinin təhlili; 

 - təhsilin keyfiyyətinin və təlim mühiti 

komponentlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin beynəl-

xalq baxımdan etibarlı (valid) hesab olunan va-

sitələrlə tədqiqinin aparılması; 

 - mövcud normativ bazanın tətbiqi prakti-

kasının analizi (təhlili); 

 - müvafiq qanuni aktların və idarədaxili 

təlimatların, həmçinin yoxlayıcı orqan işçiləri-

nin səlahiyyətlərinin artırılmasına aid təkliflərin 

verilməsi və nümunələrin hazırlanması; 

- tikinti və təmir işləri apararkən təhsil sis-

temi nümayəndələrinin yerinə yetirilən işə dair 

sənədlərin tərtibi nümunələrinin hazırlaması;

 - təhsilin təşkili rəhbərlərinin və innova-

siya sahəsi ilə məşğul olan pedaqoqların səla-

hiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə ixtisasının 

artırılması və təhsilinin inkişaf etdirilməsi sahə-

sində regional institutlar üçün metodik tövsiyə-

lərin hazırlanması.  

IV. Kimya fənninin tədrisi zamanı öyrədici 

təlim mühitinin yaradılması yolları(8,9). 

Kimya fənni təbiət elmlərindən biridir. 

Onun təlimi zamanı əksər dərslərin uğurla real-

laşdırılması üçün həm klassik əyani təsvir vasi-

tələri (şəkillər, sxemlər, cədvəllər və s.) və labo-

rator-praktik təcrübələr aparmaq üçün maddi 

obyektlər (qablar, cihazlar, kimyəvi reaktivlər 

və s.), həm də elektron-proyeksiya vasitələri 

(kompüter, elektron lövhə, diaproyektor, kino-

proyektor və b.) tələb olunur. Buna görə də kim-

ya fənninin tədrisində gözlənilən nəticəni almaq 

üçün ilk növbədə ən azı 2-3 il iş təcrübəsi olan, 

öz peşəsinə yiyələnmiş, ixtisasını bilən və sevən 

müəllimin 15-20 nəfərdən ibarət şagird qrupu 

ilə məhsuldar işləməsi üçün xüsusi şərait, yəni 

təlim mühiti yaradılmalıdır. Fikrimizcə, belə şə-

raiti müasir kimya kabineti tərtib etməklə yarat-

maq olar. Kimya kabineti iki hissədən ibarət ol-

malıdır. Birinci hissə kimyəvi qablar, cihazlar 

və reaktivlər, eləcə də təsviri əyani vasitələri 

saxlamaq üçün kiçik otaqdan; ikinci hissə isə 

kompüter və müasir proyeksiya aparatları, gün-

dəlik tədris materialları ilə təchiz olunmuş nis-

bətən böyük sinif otağından təşkil olunur. Sinif 

otağının divarları məktəb proqramına (kimya 

fənn kurikulumuna) uyğun olaraq tərtib olunma-

lıdır. Divarlarda əksər dərslərdə istifadə edilən 

şəkillər, sxemlər və cədvəllər asılır. Nümunə 

üçün divarların aşağıdakı tərtibatını (dizaynını) 

təklif edirik:  
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1. Ön divarda – kimyəvi elementlərin dövri 

sistem cədvəli; metalların elektrokimyəvi gər-

ginlik (və ya reduksiyaedicilik) sırası; qeyri-me-

talların aktivlik (oksidləşdiricilik) sırası; duzların, 

turşuların və əsasların həll olma cədvəli asılır.  

2. Yan divarlarda – əsas və əlavə yarım-

qrup elementləri atomlarının elektron orbitalla-

rının dolma ardıcıllığını göstərən sxemlər 

(atomların elektron formulları); atomların 

elektromənfilik cədvəli; turşuların duz məhlulla-

rından bir-birini sıxışdırıb çıxarma ardıcıllığını 

göstərən cədvəl; s-s, s-p, p-p tipli siqma (σ) ra-

bitələri və pi (π) rabitəsinin elektron buludları 

ilə qapanmasını göstərən şəkillər; hidroliz hadi-

sələrinə görə duzların təsnifatı sxemi, duzların 

suda məhlullarının elektrolizi sxemi; qatı sulfat 

və qatı nitrat turşularının metallara təsirindən 

alınan maddələri nümayiş etdirən cədvəllər; sul-

fat turşusu, ammonyak və nitrat turşusunun is-

tehsalının texnoloji sxemləri və b.  

3. Arxa divarda metan, etilen, asetilen və 

benzolun molekullarında karbon və hidrogen 

atomlarının əmələ gətirdiyi rabitələrin elektron 

orbitalları ilə qapanmasını təsvir edən və bu mo-

lekulların fəza quruluşunu göstərən şəkil-sxem-

lər; alkanlarda sp
3
, alkenlərdə sp

2
, alkinlərdə sp 

elektron hibridləşməsini göstərən sxemlər; üzvi 

birləşmələrin təsnifatını və onlardakı radikalla-

rın quruluşu və adını ifadə edən cədvəl; poli-

merlərin (sintetik liflər, kauçuklar və plastik 

kütlələr) adlarını və ümumi formullarını göstə-

rən cədvəl; üzvi birləşmələrdə izomerlik və no-

menklatura (adlandırma) növləri, onlara aid mi-

sallar; Azərbaycan Respublikasında kimya, me-

tallurgiya və neft-kimya sənayesi sahələri haq-

qında məlumatlar (Klaster sxemləri şəklində) 

asılır. Kabinet divarlarının yuxarı hissələrində 

Azərbaycan və dünyanın ən məşhur kimyaçı 

alimlərin (ilk növbədə dərs mövzuları ilə bağlı 

kəşfləri olan) portretləri yerləşdirilir. 

Kimya kabinetinin ön divarının qarşısın-

da, sağ küncdə kimyəvi təcrübələri göstərmək 

üçün nümayiş masası, onun bir tərəfində və ya 

üstündə sorucu şkaf, orta hissədə müəllim masa-

sı yerləşməli, ön divarda elektron lövhə yaxud 

adi yazı taxtası asılmalıdır. 

Təlim mühitinin yaradılmasına verilən 

ümumi tələblərlə yanaşı müxtəlif mövzuların 

(tədris vahidlərinin) öyrənilməsi zamanı məz-

mun xüsusiyyətlərindən və dərk edilməsinin çə-

tinlik dərəcəsindən asılı olaraq onların təlim 

mühiti fərqlənə bilər. Fikrimizi aydınlaşdırmaq 

üçün VIII və IX siniflərdə ayrı-ayrı mövzuların 

öyrənilməsi zamanı təlim mühitlərinin göstərici-

lərini nəzərdən keçirək.  

VIII sinif Tədris vahidinin mövzusu: Kim-

yəvi rabitə. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. 

Tədris vahidinin dərs mövzuları: 1) Elektromən-

filik; 2) Kimyəvi rabitə və onun növləri; 3) Qey-

ri-polyar rabitə; 4) Polyar rabitə; 5) Donor-ak-

septor rabitəsi; 6) Hidrogen və metal rabitəsi; 7) 

Kimyəvi rabitənin mexanizmləri; 8) Kovalent 

kimyəvi rabitənin xarakteristikası (xassələri); 9) 

Oksidləşmə dərəcəsi və reduksiya; 10) Oksid-

ləşmə-reduksiya reaksiyalarının növləri; 11) 

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının əmsallaş-

dırılması; 12) Tədris vahidinə aid bilik və baca-

rıqların yekun yoxlanması və qiymətləndirilmə-

si. Tədris vahidinə aid resurslar: kimyəvi ele-

mentlərin dövri-sistem cədvəli; elektromənfilik 

cədvəli; s və p elektron orbitallarının forması və 

fəzadakı vəziyyətinə aid şəkillər; elektron orbi-

talları vasitəsilə s-s, s-p, p-p, siqma (σ) rabitələ-

rinin və p-p pi (π) rabitəsinin əmələgəlmə sxem-

ləri və şəkilləri; bunları lövhədə çəkmək və ek-

randa göstərmək üçün vasitələr (tabaşir, marker, 

kompüter və ya kodoskop və s.); metalların re-

duksiyaedicilik və qeyri-metalların oksidləşdiri-

cilik sıraları; kimyəvi reaksiyalarda yalnız ok-

sidləşdirici, yalnız reduksiyaedici, həm oksid-

ləşdirici, həm də reduksiyaedici ola bilən atom 

və ionlara aid, oksidləşmə-reduksiya növlərinə 

aid nümunə misallar; hidrogen rabitəsinə və me-

tal rabitəsinə aid şəkil-sxemlər; maddələrin 

elektron və struktur formullara və qrafik formul-

larına aid misallar və s.  

Tədris vahidinin dərs mövzularının hər 

biri üçün ən əlverişli müasir metodlar və üsullar 

seçilir. Məktəb təcrübəsi göstərir ki, haqqında 

danışılan mövzuların öyrədilməsi üçün əsasən 

problemli təlimin üsulları (problemli şərh, prob-

lem-situasiya yaradılması və onların şagirdlərlə 

birlikdə həlli) və fəal-interaktiv təlimin tədqiqat 

xarakterli üsulları əlverişli hesab oluna bilər. 

Dərslər kimya kabinetində aparılmalıdır.  

IX sinif Tədris vahidi: Oksigen yarımqru-

pu elementləri. Kükürd və onun birləşmələri. 

Tədris vahidi aşağıdakı dərs mövzularına 

bölünür: 1) Oksigen yarımqrupu elementlərinin 

icmalı (ümumi xarakteristikası); 2) Kükürd, 
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onun allotropik modifikasiyaları, fiziki və kim-

yəvi xassələri; 3) Hidrogen-sulfid, alınması xas-

sələri və tətbiqi; 4) Kükürdün oksidləri, kükürd-

dioksid, kükürd-trioksid və onların alınması və 

xassələri; 5) Sulfat turşusu onun molekulunun 

struktur quruluşu, laboratoriyada alınması və 

fiziki xassələri; 6) Duru sulfat turşusunun kim-

yəvi xassələri; 7) Qatı sulfat turşusunun fiziki və 

kimyəvi xassələri; 8) Sulfat turşusunun sənaye-

də alınması və tətbiqi; 9) Sulfat turşusunun duz-

ları, sulfatlar; 10) Tədris vahidinə aid bilik və 

bacarıqların yekun yoxlanması və qiymətləndi-

rilməsi. Tədris vahidlərinə aid olan dərs mövzu-

larının öyrənilməsi üçün tətbiq olunan iş forma-

ları kimi aşağıdakıları təklif etmək olar: cütlərlə 

və qruplarla yazılı işlərin təşkili; ümumi kollek-

tivlə frontal sorğuların təşkili. İkinci tədris vahi-

dinə aid olan dərslərin aparılması üçün aşağıdakı 

təlim üsullarından istifadə etmək məqsədəuyğun-

dur: icmal-mühazirə, problemli şərh, interaktiv 

təlimin tədqiqat üsulları; kükürdün allotropik 

şəkil dəyişmələrinin alınmasına və kükürdün fi-

ziki xassələrinə aid nümayiş və müstəqil təcrübə 

işlərinin aparılması; kükürd qazının alınması və 

suda həll edilməsi təcrübələri, duru və qatı sulfat 

turşusunun xassələrinin müqayisə edilməsi təcrü-

bələri; sulfatların həll edilməsi və qızdırılması 

təcrübələri; sulfat turşusunun sənayedə alınması-

nın texnoloji prinsiplərinin və reaksiyaların opti-

mal şəraitinin müəyyənləşdirilməsi, sulfat turşu-

sunun tətbiq sahələri sxeminin göstərilməsi.  

Tədris vahidinə aid dərs mövzularının öy-

rənilməsi zamanı aşağıdakı resurslardan istifadə 

oluna bilər: dövri sistem cədvəli, kükürd tozu, 

çini kasa, qıf, plastik və ya rezin borucuqlar, 

spirt və ya qaz lampası, dəmir ştativ, lakmus, 

içində suyu olan kolba, kimya stəkanları, duru 

və qatı sulfat turşularının nümunələri, sulfat tur-

şusunun duzları (ammonium-sulfat, gips, mis 

kuporosu, dəmir kuporosu, qlauber duzu, nat-

rium-kristalhidratı, ingilis duzu, maqnezium –

sulfat-kristalhidratı), sulfit turşusunun duzları 

(natrium- sulfit, kalsium -sulfit), sulfidlər (nat-

rium -sulfid, dəmir- 2-sulfid, pirit), sulfat tur-

şusu istehsalında işlənən aparatların maketləri 

və ya şəkli, istehsalın texnoloji sxemi. 
Problemin aktuallığı. Optimal öyrədici təlim 

mühitinin yaradılması, hər hansı fənnin təlim keyfiy-

yətinin yüksəlməsi ilə nəticələnir. Bu problem kimya 

müəllimlərinin də daim diqqətindədir. Məqalədə opti-

mal təlim mühitinin mühüm yolları araşdırılır, ümum-

təhsil məktəbləri müəllimlərinin onlarla tanış olması 

öz işlərini daha yaxşı qurmağa kömək edəcəkdir. 

Problemin elmi yeniliyi. Araşdırmalarla sü-

but edilmişdir ki, XXI əsrdə təhsil nəticələrinin uğu-

ru, məzunların hazırlıq keyfiyyətləri yalnız təlim 

prosesində toplanmış biliklərin miqdarına deyil, həm 

də şagirdlərin onları müstəqil əldə etməsi, əməkdaş-

lıq və rəqabət vərdişlərinə yiyələnməsi, virtual mü-

hitdə işləmək vərdişlərinə, araşdırma və layihələn-

dirmə bacarığına, bu bilikləri tənqidi şəkildə təhlil 

etməsi qabiliyyətinə üstünlük verilir. Avropa və 

ABŞ pedaqoji psixoloqlarının tədqiqatları göstərir 

ki, təlim mühitində şəxsiyyətin inkişafı üçün onu 

əhatə edən təbii mühitin təsiri də mühüm rol oyna-

yır. Təbii əhatənin təsiri müxtəlif sistemlərdə (mik-

ro, mezo, ekzo və makro sistemlər) müxtəlif olur. Bu 

sistemlərdə insanın inkişafına ən çox ailə, məktəb, 

yaşıdları və yaşıdlar qrupu, iqtisadi, sosial, hüquqi 

və təhsil amillərinin təsirləri qeyd olunur.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məktəb təc-

rübəsinin öyrənilməsindən məlum olur ki, müasir 

tələblərə uyğun yaradılmış təlim mühiti öz təyinatı 

üzrə istifadə edildikdə, həmçinin konkret şərait üçün 

tələb olunan tədris metodikası tətbiq edildikdə təhsi-

lin keyfiyyətini xeyli yaxşılaşdırmaq mümkündür. 

Kimya fənninin tədrisi və təlimi zamanı öyrədici 

təlim mühitinin yaradılması üçün aşağıdakılar vacib 

sayılır: ən azı 3 il iş stajı olan hazırlıqlı müəllimin 

olması; kimya fənn proqramının tələblərinə uyğun 

olan məkanın – kimya kabinetinin təşkili; dərs mate-

riallarının uğurla reallaşdırılması üçün kabinetin ən 

vacib kimyəvi reaktivlər, qablar, cihazlar, elektron 

lövhə və tədris aparatları, cədvəllər və sxemlərlə təc-

hizi; kimya fənn kurikulumunun (kimya tədris proq-

ramının) təkmilləşdirilməsi; məktəb kitabxanasının 

fənnin tədrisinə kömək edən əlavə ədəbiyyatla, 

müəllim və şagirdlər üçün hazırlanmış metodiki və-

saitlərlə zənginləşdirilməsi. 
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Xülasə. Məqalədə ali pedaqoji təhsil müəssisələrində marketinqin əhəmiyyətindən və üsullarından 

bəhs edilmişdir. Bildiyimiz kimi, marketinq ali təhsil müəssisələrinin imicinin formalaşmasına və iqtisadi 

yöndən daha çox gəlirlərin əldə edilməsinə, həmçinin ölkə daxilində və beynəlxalq müstəvidə təhsil müəssi-

səsinin tanıdılmasına, ali pedaqoji təhsil müəssisələrinin inkişaf edən dünyada rəsmi internet veb saytlarının 

eləcədə sosial şəbəkələrdə səhifələrinin mövcudluğunun və digər marketinq haqqında biliklərin vacibliyin-

dən tədqiqat işi aparılmışdır. 

Açar sözlər: ali pedaqoji təhsil müəssisələri, marketinq xidmətləri, təhsil yarmarkaları, internet, sosial 

şəbəkələr. 

 

Резюме. В статье рассматривается значение и методы маркетинга в высших педагогических 

учебных заведениях. Как мы знаем, маркетинг способствует формированию имиджа высших учебных 

заведений и увеличению экономического дохода, а также признанию учебных заведений в стране и за 

рубежом, доступности официальных веб-сайтов высших учебных заведений в развивающихся 

странах, а также страницы в социальных сетях и другие маркетинговые исследования. 

Ключевые слова: высшие педагогические учебные заведения, маркетинговые услуги, 

образовательные ярмарки, интернет, социальные сети. 

 

Summary. The article discusses the importance and methods of marketing in higher pedagogical 

education institutions. As we know, marketing contributes to the formation of the image of higher education 

institutions and generating more economic income, as well as the recognition of educational institutions in the 

country and internationally, the availability of official websites of higher education institutions in the 

developing world, as well as social networking pages and other marketing knowledge. research was conducted. 

Key words: higher pedagogical educational institutions, marketing services, educational fairs, 

internet, social networks. 

 

Dünyanın dinamik inkişaf etdiyi zamanda 

təhsil sahəsinin uğurlarının artdığı dövrdə təhsil 

marketinqi ali təhsil müəssisələri üçün özünə 

məxsusluğu ilə seçilir və ali təhsil sahəsində 

marketinq günümüzün ən aktual məsələlərin-

dəndir. Müasir zamanda alimlərin araşdırmaları-
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na əsasən bizə təhsil marketinqinin iki əsas növü 

məlumdur; daxili və xarici. ―Ali təhsil müəssisə-

ləri üçün daxili marketinq deyiləndə ali təhsil 

müəssisələrinin daxilində tədbirlər, müxtəlif 

kurslar, təlimlər, treninqlər, konfranslar, semi-

narlar və s başa düşülür. Xarici marketinq deyi-

ləndə isə, həm ölkə daxili ali təhsil müəssisələri 

arasında, həmdə müxtəlif xarici ali təhsil müəs-

sisələri arasında mübadilə proqramları əsasında 

bağlanmış olan sazişlər və müqavilələr nəzərdə 

tutulur‖ (3, s 211). Sürətlə dəyişən texnologiya-

lar zamanında ölkəmizdə təhsil idarəetmə sahə-

sində geriləmə hallarının müşahidə edilməsi ali 

təhsil müəssisələri arasında olan rəqabətə bir-

başa olaraq öz təsirini göstərir. Bu mənada ali 

təhsil müəssisələrinin rəqabət mühitinin forma-

laşması üçün marketinq xidmətlərinə ehtiyac 

duyulur.  

Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində təhsil 

alan tələbələrə marketinq üsullarından istifadə 

edərək təhsil xidmətlərin təqdim edilməsi, peda-

qoji, elmi-nəzəri biliklərə həmçinin vərdişlərə 

yiyələnməsi nəticəsində cəmiyyətimiz üçün ya-

rarlı olan kadrların və mütəxəssislərin yetişdiril-

məsində vacib rol oynayacaqdır. Marketinq xid-

mətinin məntiqi nəticəsi olaraq, ali pedaqoji təh-

sil müəssisələrində təhsil alan tələbələr və müəl-

lim-professor heyətinin şəxsiyyəti ön plana çə-

kiləcəkdir. Bu üsulların yararlı olması üçün ali 

pedaqoji təhsil müəssisələrində müəyyən xid-

mətlərin və pedaqoji kadr-mütəxəssislərin olma-

sı marketinq xidmətlərinin əsas elementləri he-

sab olunur. Ümumiyyətlə ali təhsil müəssisələ-

rində təhsil alanlar üçün ali təhsil müəssisəsinin 

yerləşdiyi məkan böyük rol oynayır. Ali peda-

qoji təhsil müəssisələrində marketinq xidmətlə-

rindən istifadə ali təhsil müəssisələrinin prestiji 

və statusunun artırılmasında eləcədə reklamının 

və rəsmi internet veb saytlarının tanıdılmasında 

vacib əhəmiyyət daşıyır. Marketinqin mahiyyə-

tini izah etmək və təhsil bazarında marketinq 

xidmətlərini araşdırmaq, təhlil etmək ali peda-

qoji təhsil müəssisələri üçün vacib olmuşdur. 

―Özəl təhsil müəssisələri və dövlət (bələdiyyə) 

təhsil müəssisələri arasında müəyyən fərqlər 

vardır ki, dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən ali 

təhsil ocaqları dövlət təhsil müəssisələri və Təh-

sil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanu-

nuna əsasən, fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfin-

dən yaradılmış ali təhsil obyektləri isə özəl təh-

sil müəssisələri adlandırılırlar‖(1). Bildiyimiz 

kimi dövlət təhsil müəssisəsi gəlir etmək məq-

sədi daşımır və əsas məqsədi dövlət təhsil siya-

sətinin həyata keçirilməsində iştirak etməklə 

Azərbaycan Respublikasına layiqli vətəndaşlar 

və savadlı kadrlar yetişdirməkdir, ancaq özəl 

təhsil müəssisəsi sərbəst maliyyə resurslarına 

sahibdir və bu maliyyə onların təsisatçılarının 

maddi dəstəyindən, ödənişli təhsil xidmətlərin-

dən, fiziki və hüquqi şəxslərin ianələrindən və 

qanunvericiliyə uyğun olaraq digər mənbələrdən 

əldə edilməsi vasitəsi ilə əldə edilərək əsas məq-

sədi cəmiyyətə savadlı kadrların yetişdirilməsi, 

müvafiq ixtisaslar üzrə peşəkar mütəxəssislər 

istehsal etməkdir. Azərbaycanda ali pedaqoji 

təhsil müəssisələrinin böyük əksəriyyəti dövlət 

tərəfindən maliyyələşdirilən yəni, dövlət təhsil 

müəssisələri hesab olunur. Bu təhsil müəssisələ-

rində marketinq işlərinin tətbiqi pedaqoji sahədə 

fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələri üçün 

yeni və ya innovativ yanaşma tələb edir. Yeni 

və innovativ yanaşma qeyd edilərkən müasir za-

manda internet və sosial şəbəkələrin təsirini də 

qeyd etmək zəruri hala gəlmişdir.  

Ali pedaqoji təhsil müəssisələri üçün mar-

ketinq üsullarını belə təsvir etmək olar (Şəkil 1): 

 

 
 

ġəkil 1. 

 

Vizual olaraq ali pedaqoji təhsil müəssisə-

ləri ilə tanışlıqda məqsəd abituriyentlərin, peda-

qoji sahəyə marağı olan gənclərin və ya digər 

şəxslərin, başqa ali təhsil müəssisələrində oxu-

yan tələbələrin, müəllim-professor heyətinin və 
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eyni zamanda, təhsil iştirakçılarını, bu sahədə 

çalışanları dəvət olunaraq ali pedaqoji təhsil 

müəssisəsinin strukturu, professor-müəllim he-

yəti, təhsil müəssisəsinin uğurları, profilləri , in-

zibati binaları, sinif auditoriyaları, keçirilən 

dərslər, iclaslar, seminarlar, mühazirələr və di-

gər tədbirlər haqqında müasir zamana uyğun 

dolğun məlumatların verilməsi ilə həyata keçi-

rilir. Tanışlıq burada təhsil almaq, çalışmaq və 

ya əməkdaşlıq etmək istəyən şəxsin özündə ya-

ranmış ilkin suallara cavab olacaqdır. Ali peda-

qoji təhsil müəssisəsi isə özü haqqında maraqlı 

şəxslərə ətraflı cavablar verərək həyata keçirtdi-

yi digər xidməti də təklif edəcəkdir. Pedaqoji 

sahəyə olan tələbatın günümüz reallığını nəzərə 

alaraq ali təhsil müəssisələrində bu sahəyə yö-

nələn vətəndaşlarımızı məlumatlandırmaq eyni 

zamanda onların marağını cəlb etmək isə yalnız 

marketinq xidmətinin vasitəsi ilə daha da artırıla 

bilər. İnkişaf etmiş dünya ölkələrindən olan Al-

maniya, Cənubi Koreya, Fransa, İtaliya və bir 

çox yerlərdə şagirdlərin, işsizlərin, peşə təhsili 

üzrə təhsil alanların, müəllim-professor heyəti-

nin və s ali təhsil müəssisəsinə könüllü olaraq 

dəvət edilir və onlarda ilkin həvəsləndirmə təd-

birləri təbliğ edilir. Təəssüf ki, ölkəmizdə belə 

praktikaya rast gəlinmir və abituriyentlər, həm-

də şagirdlər Dövlət İmtahan Mərkəzinin ali təh-

sil müəssisələrinə keçirilən qəbul imtahanında 

topladığı baldan sonra ali pedaqoji təhsil müəs-

sisəsi və bu təhsil obyektinin xidmətlərindən 

məlumat alır. Beynəlxalq səviyyədə isə ümu-

miyyətlə xidmət təklif edə bilməməsi öz mənfi 

təsirini göstərir. Bunun qarşısını almaq üçün ali 

pedaqoji təhsil müəssisəsi qabaqcadan müəyyən 

edilmiş təkliflər hazırlamalı və Azərbaycan Res-

publikası Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla 

ölkə üzrə ümumorta və peşə məktəblərində ali 

pedaqoji təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti və xid-

mətləri haqqında məlumatları verməlidir. 

 ―Təhsil bazarında ali təhsil müəssisələri-

nin rəqabətinin, bu müəssisələrdən pedaqoji sa-

həyə aid olan ali təhsil müəssisələrinin qanunve-

riciliyə uyğun olaraq demokratik və şəffaf prin-

sipləri nəzərə alınmaqla öz xidmətlərini və bura-

da verilən yüksək keyfiyyətli təhsil barədə ma-

raqlı olan şəxslərin, marketinqin üsullarından 

olan reklam edilməsi vasitəsi ilə yerli və xarici 

təhsil yarmarkalarında iştirakını nəzərə çatdır-

maqdır.‖ (2.s.58) Təhsil yarmarkalarında ali pe-

daqoji təhsil müəssisələrinin reklam edilməsin-

də məqsəd burada ölkəmizdə eləcədə xarici öl-

kələrdə keçirilən təhsil yarmarkalarında iştirak 

edəcək ali təhsil müəssisələrinə abituriyentlər, 

tələbələr, ali təhsil müəssisəsi üçün tələb olunan 

müəllim professor heyəti həmçinin, digər ma-

raqlı şəxslərin cəlb edilməsidir. Təhsil müəssi-

səsinin reklamını edəcək bir qurumun yaradıl-

ması, maddi-texniki vasitələrin və lazımi infor-

masiyanın təmin edilməsi vasitəsi ilə ali peda-

qoji təhsil müəssisəsinin təhsil yarmarkasında 

təmsil olunması daha cəlbedici görünəcəkdir. 

Təhsil yarmarkaları ali təhsil müəssisələri üçün 

bazar rolunu oynayır. Burada maraqlı şəxslərin 

cəlb olunması marketinqin uğuru kimi qeyd edi-

lə bilər. Ali pedaqoji təhsil müəssisəsinin nüma-

yəndə heyəti təhsil sahəsinə marağı olan şəxslər 

tərəfindən verilən suallara ətraflı və səmimi ca-

vablar verərək, təhsil müəssisəsi haqqında ilkin 

təsəvvür yaradılması ilə onların diqqətlərini təh-

sil müəssisəsinə cəlb etməlidir. Reklam vasitəsi 

kimi ali pedaqoji təhsil müəssisəsi haqqında 

bukletlər, video çarxlar, jurnallar, internetdəki 

rəsmi veb saytlar və sosial şəbəkələrdəki səhifə-

lərindən istifadə edilməsi zəruridir. Dünyada 

təhsil yarmarkalarında iştirak edən inkişaf etmiş 

ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin reklamına ba-

xanda insan bir anlıq həmin təhsil müəssisəsin-

də olduğunu zənn edir. Məsələn qardaş ölkə 

olan Türkiyə Cümhuriyyətinin ali təhsil müəssi-

sələri beynəlxalq təhsil yarmarkalarında qaza-

nılmış təcrübəsi ilə özünə çoxlu tələbə qazandır-

mışdır. Qeyd etmək istərdim ki, ölkəmizin ali 

təhsil müəssisələri də, ölkə daxili və xarici təhsil 

yarmarkalarında iştirak edir. Diqqətə çatdırmalı-

yam ki, ölkəmizdə Azərbaycan Diplomatik 

Akademiyası, Bakı Ali Neft Məktəbi və UNEC-

in marketinq sahəsində uğurları hər bir vətənda-

şımızı sevindirir, lakin pedaqoji sahədə olan ali 

təhsil müəssisələrin heç biri marketinqin üsulla-

rından demək olar ki, istifadə etmir və hətta ke-

çirilən təhsil yarmalarında özünü doğrultmurlar. 

Düşünürəm ki, pedaqoji sahə digər sahələr kimi 

vacib olduğu və təhsilin ayrılmaz hissəsinə çev-

rildiyi üçün ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlik-

ləri eyni zamanda universitetlərdə çalışan əmək-

daşların öz işini sevərək etməsi və düşünülmüş 

dəqiq hesablanmış marketinq üsullarından isti-

fadə etməklə nəticənin əldə edilməsi ən başlıca 

stimul olacaqdır. 
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Dünyanın sürətlə inkişaf etməsi nəticəsin-

də internet, əsrimizin prioritet vasitələrindən ol-

muşdur ki, 21-ci əsri internet əsri də adlandırmış-

lar. Təhsil sahəsində o cümlədən pedaqoji ali təh-

sil müəssisələri bazarında rəqabət daima geniş-

lənir. Rəqabətin olması ali pedaqoji təhsil mü-

əssisələri arasında müxtəlif marketinq üsulların-

dan istifadə etməklə inkişafının artırılmasına 

həmçinin bu sahəyə maraqlı şəxslərin yönəlməsi-

nə səbəb olur. İnternet məkanında ali pedaqoji 

təhsil müəssisələrinin rəsmi veb səhifəsinin ol-

ması həm ölkə daxilində, həmdə beynəlxalq müs-

təvidə bütün insanlar üçün əlaqə vasitəsi kimi 

həmçinin, təhsil müəssisələri haqqında məlu-

matların və xidmətlərin əlçatan olmasıdır. Düny-

ada ilk onluqda olan inkişaf etmiş ali təhsil müəs-

sisələrinə nəzər saldıqda, bizə onların cəlb edi-

ciliyi ilkin olaraq rəsmi internet veb səhifələrin-

dən və oradakı xidmətlərdən məlum olur. Bura 

Amerikanın məşhur Harvard, Stanford, Massaçu-

sets, Kaliforniya, Kolumbiya universitetləri Bö-

yük Britaniyanın Kambrig, Oksford, London, 

York universitetləri Yaponiyanın Tokyo, Kyoto 

və başqa inkişaf etmiş ölkələrdən olan digər ali 

təhsil müəssisələrini də misal çəkmək olar. Ölkə-

mizdə pedaqoji sahədə fəaliyyət göstərən ali təh-

sil müəssisələrində rəsmi internet veb səhifələri 

vardır, lakin saytın daxilində xidmətlərin kifayət 

qədər olmaması həmçinin verilən suallara vaxtın-

da cavab verilməməsi öz mənfi təsirini göstər-

məkdədir. Bir çox ali təhsil müəssisələrində isə 

bu sahəyə ümumiyyətlə diqqət ayrılmamışdır. 

Ali pedaqoji təhsil müəssisələrinin rəsmi internet 

veb səhifələrində bu sahəyə maraqlı şəxslərin in-

formasiya ilə təmin edilməsi yəni operativliyin 

təmin edilməsi ali təhsil müəssisəsinin önəmli 

funksiyalarındandır. Bunun üçün qeyd edilən 

təhsil müəssisəsinin informasiya kommunikasiya 

şöbəsinin gənc peşəkar və səriştəli mütəxəssislə-

rinin olması təqdirəlayiqdir. 
Problemin aktuallığı. Təhsil bazarında peda-

qoji ali təhsil müəssisələrinin ümumi rəqabət mühiti-

nin formalaşdırılması və özünə maraqlı şəxslərin 

cəlb edilməsi istiqamətində pedaqoji ali təhsil müəs-

sisələri üçün marketinq xidmətləri əvəzolunmazdır. 

Bununla da, pedaqoji sahədə fəaliyyət göstərən ali 

təhsil müəssisələri üçün marketinq xidmətləri vasitə-

silə aparılan tədqiqat işləri təhsil müəssisələrinin 

dinamik, məqsədyönlü və rəqabətədavamlı fəaliyyəti 

üçün zəruridir. 

Problemin elmi yeniliyi. Pedaqoji sahədə 

ixtisaslaşan ali təhsil müəssisələri üçün yeni olan 

təhsil marketinq xidmətlərindən istifadə edilməsi 

araşdırılır, səmərəli yolları, üsulları müəyyən edilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə ali 

pedaqoji sahəyə aid olan təhsil müəssisələri üçün 

təhsil marketinq xidmətinin zamana uyğun üsulları 

və tövsiyələri verilmişdir. 
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Xülasə. Məqalədə orta məktəblərdə fiziki tərbiyə dərslərinin məzmunu, inkişafı və təkmilləşdirilmə-

sindən bəhs olunur. Fiziki tərbiyə dərslərinin düzgün qurulmasında şagirdlərin fiziki sağlamlığının və psixo-

loji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması əsas məsələ kimi vurğulanmışdır. Həmçinin məqalədə şagird şəxsiyyə-

tinin və sağlam həyat obrazı vərdişinin formalaşmasında fiziki tərbiyə dərslərinin rolu da göstərilmişdir. 
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Резюме. В статье рассматриваются содержание уроков физической культуры в средней школе, 

пути развития и совершенствование. Отмечается необходимость учета физического здоровья и пси-

хологических особенностей учащихся для правильного построения занятий по физической культуре. 

В тоже время в статье говорится о роли занятий физической культуры в формировании личности уче-

ника и навыков здорового образа жизни. 
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Summary. The article discusses the content of the lessons of physical culture in high school, the ways 

of development and improvement. There is a need to take into account the physical health and psychological 

characteristics of students for the correct construction of classes in physical culture. At the same time, the 

article talks about the role of physical education classes in shaping the personality of the student and the 

skills of a healthy lifestyle. 
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Ümumtəhsil məktəblərində fiziki tərbiyə-

nin strategiyası mövcud təlim formalarının qar-

şılıqlı, üzvü əlaqəsini təmin etməklə fiziki tərbi-

yənin sağlamlaşdırıcı, inkişafetdirici, tərbiyəvi 

funksiyalarının həyata keçirilməsinə maksimum 

imkan yaradır. Fənnin məzmun xətlərinə əsasla-



Yusif Məmməd oğlu Babanlı 

126 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 5, 2021 

nan dərs və fiziki tərbiyənin digər formaları 

ümumtəhsil məktəblərində vahid bir sistemi for-

malaşdırır. Bu sistem ümumtəhsil məktəblərinin 

müxtəlif təhsil mərhələlərində fiziki tərbiyənin 

əsas istiqamətlərini əlaqələndirməklə şəxsiyyə-

tin harmonik fiziki inkişafına şərait yaradır. Şa-

girdlərin fiziki tərbiyəsinin əsas məqsədinin har-

monik fiziki inkişafın və hərəki mədəniyyətin 

tərbiyə olunması ilə yanaşı onun kollektivdə ün-

siyyət qurmaq, cəmiyyətin mənəvi və hüquqi 

qaydalarına riayət etmək bacarıqlarının forma-

laşdırılması və təkmilləşdirilməsi vəzifələri də 

daxil olduğundan dərs pedaqoji proses kimi fən-

ninin tədrisi strategiyasında əsas və aparıcı for-

ma hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Cənab İlham Əliyevin imzaladığı ―Bədən tər-

biyəsi və idman qanunu‖na əsasən Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinin məktəb 

haqqında qərarının şagirdlərin təliminin daha da 

təkmilləşdirilməsi sahəsində qarşıya qoyduğu 

vəzifələr sırasında məktəblilər arasında kütləvi 

bədən tərbiyəsi-sağlamlaşdırma və idman işləri-

nin inkişaf etdirilməsi üzrə də mühüm tələblər 

irəli sürülmüşdür. 

Məlum məsələdir ki, Azərbaycanda idma-

nın sürətli inkişaf mərhələləri ölkəmiz müstəqil-

lik qazandığı illərdən sonraya təsadüf edir. Müs-

təqilliyimiz dövründə 1993-cü ildən sonra bədən 

tərbiyəsi və idmanın başlıca inkişaf yolları aşa-

ğıdakı kimi müəyyən edilir: 

Kütləvi bədən tərbiyəsi və idman fəal surət-

də inkişaf etdirilsin, müstəqil Azərbaycan Res-

publikasının yeniyetmə və gənclərinin gündəlik 

məişətinə onların daha geniş daxil olmasına kö-

mək edilsin. Uşaqlar və gənclər arasında bədən 

tərbiyəsi və idman işi gücləndirilsin. İdman qurğu-

larından daha səmərəli istifadə olunsun və s.  

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadi və sosial inkişafının əsas istiqamətləri 

layihəsində Təhsil nazirliyini; əməyə hazırlıq 

işini daha da təkmilləşdirməklə əlaqədar qarşıya 

qoyulmuş çətin və mürəkkəb, lakin olduqca 

şərəfli vəzifəni həyata keçirmək məqsədilə artıq 

bir sıra işlər üçün isə əsas zəmin yaradılmışdır. 

Müstəqil dövlətimizin məktəb haqqında son 

illərdə qəbul etdikləri qərarlarında bu istiqamət-

də çox böyük əhəmiyyəti olmuş, ilk növbədə 

kredit sistemi ilə əlaqədar tədris planları, tədris 

proqramları, o cümlədən bədən tərbiyəsi proq-

ramları yeni təhsil konsepsiyasına uyğunlaşdırı-

laraq xeyli təkmilləşdirilmişdir. Fiziki tərbiyə 

proqramları təkmilləşdirilərək məktəb haqqında 

yeni qərardan gələn aşağıdakı ümumi prinsiplər 

əsas götürülmüşdür: məktəblilərin bilik, bacarıq 

və vərdişlərinin bal sistemi ilə qiymətləndirilməsi 

normalarının hazırlanması, mövzuların öyrənil-

məsi prosesində fənlərarası əlaqənin imkan və 

yollarının qeyd edilməsi; zəruri metodiki ədəbiy-

yatın siyahısının verilməsi; siniflərin öyrənilməsi 

prosesində şagirdlərə verilən bilik və bacarıqların 

həcminin göstərilməsi; təklif olunan texniki təlim 

vasitələrinin və əyani vəsaitin siyahısının veril-

məsi, fəndaxili əlaqənin göstərilməsi; materialla-

rın həcmi etibarı ilə təkmilləşdirilməsi; ətraf 

mühitin qorunması üzrə materialların verilməsi; 

politexnik istiqamətin gücləndirilməsi; izahat 

vərəqində fənnin məqsəd və vəzifələri, anlayış 

və kəmiyyətlərin öyrədilməsi metodlarının, 

həmçinin təlimin məzmununun təşkilinin göstə-

rilməsi, lüzumsuz, ikinci dərəcəli çətin material-

ların ixtisasları və s. 

Son illər bədən tərbiyəsinin təşkili, nəzə-

riyyə və təcrübəsi sahəsində müəyyən müvəffə-

qiyyətlər əldə edilmişdir. Bütün bunlarla yanaşı, 

şagirdlər arasında bədən tərbiyəsi işlərini tək-

milləşdirmək üçün müvafiq imkanlardan tam şə-

kilində istifadə olunmaqdadır. Ümumtəhsil 

məktəbləri şagirdləri arasında kütləvi bədən tər-

biyəsi və idmanın inkişaf etdirilməsinə, bütün 

məktəblilərin müntəzəm şəkildə bədən tərbiyəsi 

məşğələlərinə cəlb olunmasına, fiziki tərbiyə 

üzrə tədris, sinifdənkənar və məktəbdənxaric 

işlərin forma və metodlarının təkmilləşdirilmə-

sinə birinci dərəcəli əhəmiyyət verərək aşağıda-

kıları həyata keçirmək tövsiyə edilir: 

Məktəbdə və məktəbdənkənar müəssisə-

lərdə bədən tərbiyəsi üzrə tədris-sağlamlaşdırma 

işləri prosesinin keyfiyyətini və səmərəliyini 

yüksəltmək yolu ilə ümumtəhsil məktəbləri şa-

girdləri arasında kütləvi bədən tərbiyəsi və id-

manın inkişaf etdirilməsi üçün tədbirlər görül-

məli, dərsdənkənar bədən tərbiyəsi-sağlamlıq 

tədbirləri elə keçirməlidirlər ki, hər bir şagirdin 

gündə bir saat (ən azı) bədən tərbiyəsi və idma-

nın bu və ya digər forması üzrə məşğələyə cəlb 

olunması təmin edilsin. 

Orta məktəblər şagirdlərinin fiziki tərbiyəsi 

haqqında Əsasnamənin tələblərinin hər yerdə hə-

yata keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirməkdədir. 
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Məktəblilər arasında kütləvi bədən tərbi-

yəsi və idmanın inkişaf etdirilməsi üzrə əlavə 

tədbirlər haqqında bədən tərbiyəsi və idman qa-

nunun həyata keçirilməsi üzərində müntəzəm 

nəzarəti həyata keçirmək üçün tədbirlər görülür. 

Uşaq-gənclər idman məktəblərinin fəaliyyəti də-

rəcəli idmançılar hazırlamaqla yanaşı bilavasitə 

məktəblərdə kütləvi bədən tərbiyəsi işlərinin 

inkişaf etdirilməsinə yönəldilməli, bu zaman 

ümumfiziki hazırlıq qruplarının da yaradılması-

na xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Dərsdənkənar məşğələlərdə və qruplarda 

xüsusi bədən tərbiyəsi məşğələləri keçirilməsi 

üçün lazım olan hər cür şərait yaradılmalıdır. 

Belə məşğələlərin keçirilməsi barədə günüuza-

dılmış qrup tərbiyəçiləri ilə müntəzəm olaraq 

seminarlar keçirilməlidir. 

Məktəb bədən tərbiyəsi kollektivləri sinif-

dənkənar kütləvi bədən tərbiyəsini təşkil edən 

özünüidarə orqanları kimi möhkəmləndirilməli-

dir. Məktəbdaxili ―İdman yarışları‖ uşaq idman 

oyunlarında bütün siniflərdən olan şagirdlərin 

əhatə edilməsinə nail olunmalıdır. Məktəblilər 

tərəfindən gün rejiminə, gigiyenanın tələblərinə 

düzgün əməl edilməsi, habelə bədən tərbiyəsi və 

idmanla ardıcıl məşğul olmaq vərdişləri tərbiyə 

etmək üçün valideynlər və şagirdlər arasında 

müntəzəm izahat işləri aparılmalıdır. Aidiyyatı 

institutlar valideynlər və şagirdlər üçün fiziki 

tərbiyə üzrə mühazirə, məruzə və söhbətlərin 

tematikasını işləyib hazırlamalıdır. Şagirdlərdə 

fiziki təmrinlərlə müstəqil şəkildə məşğul olmaq 

üçün bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına 

kömək edən bölmələri genişləndirmək məqsədi-

lə proqramların təkmilləşdirilməsi davam etdi-

rilməlidir. Bədən tərbiyəsi dərslərində ―Vətənin 

Müdafiəsinə Hazıram‖ bədən tərbiyəsi komp-

leksi norma və tələblərinin yerinə yetirilməsinə 

fiziki hazırlığın yüksək səmərəliliyini təmin 

edən müasir metodlar tətbiq edilməlidir. Bədən 

tərbiyəsi dərslərinin gedişi prosesində fənlər-

arası əlaqəyə, xüsusilə şagirdlərin digər ümum-

təhsil fənlərindən əldə etdikləri nəzəri və praktik 

biliklərin bədən tərbiyəsindən keçilən müvafiq 

məsələlərə məqsədyönlü şəkildə əlaqələndiril-

məsinə diqqət yetirilməlidir. Bədən tərbiyəsi 

dərslərində istifadə olunan tədris-əyani vəsaitin, 

texniki vasitələrin və digər təlim vasitələrinin 

təkmilləşdirilməsinə qayğı göstərilməlidir. 

Bədən tərbiyəsi dərslərinin konstruktiv 

istiqamətliliyi yüksəldilməlidir. Bədən tərbiyəsi 

üzrə şagirdlərə ev tapşırıqları verilməsi müəl-

limlərin praktik fəaliyyətinin zəruri şərti hesab 

edilməlidir. İdmana aid jurnallarda ev tapşırıqla-

rının tematikası və ona nəzarət edilməsi metod-

larına dair yazılar verilməlidir. Sağlamlıq cəhət-

dən xüsusi tibbi qruplara daxil edilən şagirdlərlə 

bədən tərbiyəsi məşğələlərinin səviyyəsinin 

yüksəldilməsi təmin edilməli, qarşıdakı tədris 

illərində bu dərəcədə olan bütün şagirdlər bədən 

tərbiyəsi-sağlamlaşdırma məşğələləri ilə əhatə 

olunmalıdır. İbtidai siniflərdə bədən tərbiyəsi 

dərslərinə mütəxəssislərin cəlb olunmasına diq-

qət yetirilməlidir.  

Son illər məktəblərdə idman bazasının qu-

rulması müvəffəqiyyətlə aparılmışdır. Bu bazala-

rın möhkəmləndirilməsi və daha da təkmilləş-

dirilməsi üçün lazımi işlər görülməli, bəzi təşkilat 

və qurumlar bu işdə məktəbə yaxından dəstək ol-

malıdır. Çünki, fiziki cəhətdən sağlam yetişdiri-

lən nəsil dövlətin inkişafı və gələcəyi deməkdir.  

Fiziki tərbiyə müəllimlərinin ixtisası dai-

ma təkmilləşdirilməli, şagirdlərlə aparılan tərbi-

yə işinə kompleks qaydada yanaşılmasını həyata 

keçirmələri məqsədilə onların ideya-siyasi, psi-

xoloji və metodiki hazırlıqları arasında sıx qar-

şılıqlı əlaqə təmin edilməlidir. 

Şagirdlərlə aparılan kütləvi bədən tərbiyə-

si və idman işləri sahəsində yaxşı nailiyyətlər 

əldə edilmiş məktəblərin, bədən tərbiyəsi müəl-

limlərinin və məşqçilərin iş təcrübəsi müntəzəm 

olaraq öyrənilməli və geniş yayılmalıdır. Bunlar 

idmana aid nəşrlərdə, dövrü mətbuatda işıqlan-

dırılarsa, idmanın kütləvi hal almasına və uşaq-

ların idmana maraq və sevgisinə stimul yaratmış 

olar. ―Məktəb - kütləvi bədən tərbiyəsi və idma-

nın inkişafı‖ adlı daimi rubrika yaradılarsa şa-

girdlərin asudə vaxtlarını idmana həsr etmələri-

nə müəyyən dərəcədə nail olmaq olar.  

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və 

İdman Akademiyasında, Elmi-tədqiqat institut-

larında, pedaqoji institutlarda və digər əlaqədar 

müəssisələrdə məktəbyaşlı uşaqların fiziki tərbi-

yəsi üzrə aparılan elmi tədqiqatların əlaqələndi-

rilməsi işləri təkmilləşdirilməlidir. Tədqiqatçıla-

rın, magistrlərin, doktorantların diqqəti məktəb 

şagirdləri arasında kütləvi bədən tərbiyəsi və id-

manın inkişafı nəzəriyyə və təcrübəsi problem-

lərinin işlənməsinə yönəldilməlidir. 



Yusif Məmməd oğlu Babanlı 

128 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 5, 2021 

Kütləvi bədən tərbiyəsinin inkişafını tə-

min etmək üçün nə etmək lazımdır? Ən əvvəl 

təlim prosesinin səmərəliliyini yüksəltmək üzrə 

işi fəallaşdırmaq, dərslərdə standart və qeyri-

standart avadanlıqdan səmərəli istifadə etmək, 

məşğələlərin yüksək tədris sıxlığına və sinfin 

bütün şagirdlərini hərəkətlərlə maksimum yük-

səlməyə nail olmaq lazımdır. Müəllimlər bədən 

tərbiyəsi dərslərində şagirdlərdə fiziki hərəkət-

lərlə müstəqil məşğul olmaq vərdişləri formalaş-

masını təmin edən pedaqoji təsirin daha məhsul-

dar metodlarını cəsarətlə tətbiq etməlidirlər.  

Problemin elmi yeniliyi. Fiziki tərbiyənin 

məktəblərdə tədrisi məqsədyönlü, planlı və mütəşək-

kil proses kimi, şagirdlərin sağlamlığını təmin etmə-

yə, onların fiziki qabiliyyətlərini və bacarıqların for-

malaşdırılmasına xidmət etməlidir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Fiziki tərbi-

yə müəllimlər üçün praktik əhəmiyyətə malikdir. 

Problemin aktuallığı. İdmana və fiziki tərbi-

yəyə dövlət qayğısının artdığı bir dövrdə, məhz orta 

məktəblərdə fiziki tərbiyə dərslərinin düzgün qurul-

ması, idmanın şagirdlər arasında kütləviləşməsi və 

təşkili tədrisin aktual məsələlərindəndir.  
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Xülasə. Elektron tədris vasitələri tədris prosesində hərəkət texnikasının tətbiqi üçün nəzərdə tutulmuş 

kompüter proqram-metodiki kompleksidir. ETV-nin ayrı-ayrı idman növlərinin tədrisi praktikasında tətbiqi 

üzrə təcrübə toplandıqca, dərsin strukturunda hərəki fəallığın artması müşahidə edilir. Müasir təhsil, ilk növ-

bədə, təhsilalanların özünütəhsil, özünütərbiyə və özününəzarət fəaliyyətlərinə həvəsləndirilməsi istiqamətin-

də fəaliyyətdir. 

Tətbiq olunan metodikanın pedaqoji potensialı şagirdlərin hər bir idman növü üzrə texniki, fiziki və nə-

zəri hazırlığının meyarları və göstəriciləri əsasında müəyyən edilmiş, təhsil prosesinin iştirakçıları tərəfindən 

ETV-ə olan tələbat, həmçinin məktəblilərin valideynlərinin innovativ dəyişikliklərə münasibəti öyrənilmişdir.  

Açar sözlər: kompüter texnologiyaları, elektron tədris vasitələrini, hərəkət texnikasının videogörün-

tüsü, texnoloji innovasiya, rasional-konstruktiv üsul 

 

Резюме. Электронные средства обучения (ЭСО) представляют собой компьютерный прог-

раммно-методический комплекс, предназначенный для применения в процессе обучения технике 

двигательных действий. По мере накопления опыта по применению ЭСО в практике преподавания 

отдельных видов спорта наблюдалось увеличения доли двигательной активности в структуре урока. 

Современное образование – это в первую очередь деятельность, направленная на побуждение обу-

чающихся к самоанализу, самооценке, самоконтролю действий. 

Педагогический потенциал внедряемой методики определялся на основании критериев и пока-

зателей технической, физической и теоретической подготовленности учащихся по каждому виду 

спорта, изучалась востребованность ЭСО участниками образовательного процесса, а также отноше-

ние родителей школьников к инновационным преобразованиям.  

Ключевые слова: компьютерные технологии, электронные средства обучения, видео-

изображение техники движения, технологическая инновация, рационально-конструктивный метод 

 

Summary. Electronic teaching tools are computer program-methodogical complex which are designed for 

the application of action technic in teaching. While collecting practices in the application of electronic teaching 

tools application in different sport fields, movement activity is observed in lesson's structure. 

Modern education mainly is the direction of motivating self-study, self - nurture, self-control direction. 
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Pedagogical potential of the applied methodology is determined through students technical, physical, 

and theoretical readiness indicators in each sport field, the approach of teaching participants to need of 

electronic teaching tools;furthermore, the approach of parents to innovational changes has been learnt. 

Key words: compute technologies, electronic teaching tools, video shooting of action technic, 

technological innovation, rational-constructive method 

 

Kompüter texnologiyaları təhsil fəaliyyə-

tinin məzmununda əsaslı şəkildə möhkəmlən-

mişdir. Kompüter təqdimatlarından, multimedia 

dərsliklərindən, biliklərin və şəbəkə telekommu-

nikasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılmış nəza-

rət sistemlərindən istifadə hazırda müasir dərsin 

ayrılmaz elementidir. Bununla yanaşı, texnoloji 

yeniliklər fiziki tərbiyə dərslərində tədris fənnin 

təlimi metodikasına son dərəcə ləng daxil olur. 

Bunun səbəbi fiziki məşqlərlə birlikdə praktiki 

məşğələdə tətbiq oluna bilən kompüter tədris 

vasitələrinin olmamasıdır.  

Alimlər və praktiklər kollektivi fiziki tər-

biyəsi dərslərində istifadə üçün nəzərdə tutul-

muş müxtəlif idman növləri üzrə elektron tədris 

vasitələrini (ETV) işləyib hazırlamağa müvəffəq 

olmuşlar. ETV proqram örtüyü Android əməliy-

yat sistemi əsasında işləyir, bu da təlim dərslə-

rində bir tablet kompüterindən istifadə etməyə 

imkan verir. 

ETV hərəki hərəkət texnikasının öyrədil-

məsi prosesində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş 

kompüter proqram-metodik kompleksidir. ETV-

nin məzmununda müvafiq idman növləri üzrə 

texniki hərəkətlərin nümunəvi yerinə yetirilməsi 

ilə bağlı videogörüntülər dəsti yerləşir. Bilavasi-

tə praktiki məşğələlər zamanı müəllim planşet 

kompüterin monitorunda məktəblilərə öyrənilən 

texniki hərəkətin videogörüntüsünü nümayiş et-

dirir. Bunun üçün ETV proqram örtüyündə 

videogöstərmənin aşağıdakı ixtisaslaşdırılmış 

alətləri nəzərdə tutulmuşdur: videoyazının sürə-

tinin yavaşıdılması, videoklipin fraqmentinin se-

çilməsi və nümayişi. ETV-nun köməyi ilə texni-

ki hərəkətin nəzarət icrasının yazılması və eta-

lonla müqayisə edilməsi üçün quraşdırılmış 

planşet (smartfon) də istifadə etmək olar. Müva-

fiq olaraq, müəllimin əlində öyrəndiyi hərəkət-

lərdə səhvlərə yol vermədiyi haqda şagirdə mə-

lumat vermək üçün təsirli bir alət vardır. Proq-

ram qabığında ETV-nin iki videoklipinin sin-

xron nümayişi nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 

konkret oriyentirlər əsasında fiziki məşq texni-

kasının icrasının keyfiyyətini müqayisə etməyə 

və qiymətləndirməyə imkan verir. 

ETV-nin Tədris metodikasına tətbiqi 

kompleks yanaşma tələb edir. Müəllimlər öz 

dərslərində texnoloji innovasiyanın tətbiqi üçün 

hazırlanmalı, təlim məşğələlərini kompüter ava-

danlığı ilə təmin edilməli, hərəki təmrinləri öyrə-

nənlərlə qarşılıqlı əlaqə sxemləri yaratmalıdırlar.  

İlk növbədə, dərsin motor sıxlığının dəyiş-

məsinə diqqət yetirək. Ayrı-ayrı idman növləri-

nin tədrisi təcrübəsində ETV-nin tətbiqi üzrə 

təcrübə toplandıqca, dərsin strukturunda motor 

fəallığının payının artması müşahidə edilir.  

Məlumdur ki, motor sıxlığının göstəricisi 

fiziki tərbiyə və sağlamlıq üzrə tədris məşğələ-

lərinin keyfiyyətinin mühüm göstəricilərindən 

biridir. O, fiziki tərbiyə prosesinin səmərəliliyi 

üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin 

həllinə sərf olunan vaxtı xarakterizə edir. Onla-

rın sırasına fiziki qabiliyyətlərin inkişafı, motor 

bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması, sağ-

lamlaşdırıcı effektin əldə edilməsi daxildir.  

Müasir təhsil, ilk növbədə, təhsilalanların 

özünütəhsil və özününəzarət fəaliyyətlərinə hə-

vəsləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətdir. Bu-

nun üçün tapşırıqların müvəffəqiyyətlə və uğur-

suz yerinə yetirilməsini təhlil etmək bacarığını 

inkişaf etdirmək lazımdır; hərəkətlərin texnika-

sında səhvləri tapmaq, onların yaranmasının 

səbəbləri və onların aradan qaldırılması yollarını 

tapmaq. Öz hərəkətlərini təhlil etmək bacarıqla-

rın formalaşdırılması üçün məşğul olanlar sub-

yektiv qüvvə, sürət, vaxt və digər hərəkət para-

metrləri hislərini texniki qurğular vasitəsilə 

müəllimdən alınan qiymətləndirmə ilə tutuşdur-

malıdırlar. Şagirdlərə (onların cəhdləri yerinə 

yetirildikdən sonra) rəqəmli məlumatlar və hərə-

kət video yazıları təqdim edildikdə, hərəkətlərin 

icrası xarakteri ilə onun nəticələri arasında mən-

tiqi əlaqələrin səmərəli formalaşması mümkün 

olur. Bu zaman müəllimin şifahi korreksiyası 

hərəkətin yerinə yetirilməsinə ümumiləşdirilmiş 

dəqiqlikləri gətirir (erkən, gec, az, daha çox və 

s.). Korreksiyadakı səmərə hərəkətin təkrarlan-

ması arasında pauzalara sərf olunan vaxtdan 

asılıdır. Təcrübə göstərir ki, fasilə nə qədər qısa 

olsa, təsiri daha yüksəkdir. 
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Tətbiq olunan metodikanın pedaqoji po-

tensialı şagirdlərin hər bir idman növü üzrə tex-

niki, fiziki və nəzəri hazırlığının meyarları və 

göstəriciləri əsasında müəyyən edilmiş, təhsil 

prosesinin iştirakçıları tərəfindən ETV-ə olan 

tələbat, həmçinin məktəblilərin valideynlərinin 

innovativ dəyişikliklərə münasibəti öyrənilmiş-

dir. Ölçmələrin nəticələri şagirdlərin texniki və 

nəzəri hazırlıq göstəricilərinin müsbət dinami-

kasını, fiziki tərbiyə fənninin keyfiyyətini göstə-

rir. Elektron planşetlərdən istifadə prosesində 

dərslərin motor sıxlığı artırılmış, yerinə yetirilən 

tapşırıqların düzgünlüyü öyrənənlər tərəfindən 

təhlil və özünüanaliz daha effektiv həyata keçi-

rilir. Bu, şagirdlərə öz səhvlərini əyani şəkildə 

görməyə, öz hərəkətlərini düzgün qiymətləndir-

məyə, hərəkətlərini tənzimləməyə imkan verir. 

Təhsilalanların anket sorğusu ETV-nun 

istifadəsi ilə keçirilən dərslərin daha maraqlı 

olduğunu (65%) göstərdi, tədris materialı daha 

aydın oldu (68%). Rəyi soruşulan valideynlərin 

əksəriyyəti (83%) tətbiq olunan yeniliyi müsbət 

qiymətləndiriblər, kompüter texnologiyaları fi-

ziki tərbiyənin təkmilləşdirilməsində böyük 

perspektivlərə malikdir (62%). Bununla yanaşı, 

şagirdlər müəllimin hərəkəti şəxsən nümayiş et-

dirdiyi əyaniliyi təmin etməyin ənənəvi üsulu-

nun videoyazının nümayişi ilə müqayisədə daha 

cəlbedici olduğunu qeyd ediblər. Bu vəziyyət 

Fiziki tərbiyə dərsinin pedaqoji texnologiyası 

kontekstində izah edilməlidir. 

ETV-nin praktik məşğələdə tətbiqi prakti-

kası tablet kompüterinin köməyinə əsasən məş-

ğələlərin əsas hissəsinin problemlərini həll et-

mək imkanına malik olan multimedia əyaniliyi-

nin istifadəsini nəzərdə tutur. Bir nümunə ola-

raq, adi məktəblilər üçün kifayət qədər mürək-

kəb bir basketbol texnikası elementinin mənim-

sənilməsi prosesini nəzərdən keçirək – topla 

dönmək. Müəllimin hərəkət qaydası belədir. 

Texnika haqqında ümumi təsəvvürü müəllim 

öyrənilən hərəkətin şəxsi nümayişi ilə yaradır. 

Hərəkət quruluşunun detalları artıq planşet kom-

püteri və ETV-nin köməyi ilə təsvir edilir. Bu, 

video ardıcıllığın strukturunda texniki fəaliyyə-

tin nəticəsinin düzgün yerinə yetirilməsindən 

asılı olan elementləri ayırmağa imkan verir. Mü-

vafiq olaraq, hərəkətin qurulması qaydasının 

qavranılması və anlama prosesləri optimallaşdı-

rılır. Öyrənilən texnika ilə tanışlıq məsələsi həll 

edildikdən sonra şagirdlər ayaqda fırlanma, top-

suz və topla dönmələr edərək praktiki hərəkətlə-

rə başlayırlar. Əgər müəllim səhvi qeydə almış-

dısa, onun məzmununun təhlili və onun düzəl-

dilməsi yolları fərdi qaydada planşetin köməyi 

ilə və müvafiq videoklipin nümayişi ilə həyata 

keçirilmişdir. Sonra müəllim xüsusi tapşırıqların 

təkrarlanmasının və texnikanın əsaslarının for-

malaşmasının sayı artdıqca, topla dönmə texni-

kasının nəzarət yerinə yetirməsinin videoyazı-

sını tətbiq etməyə başlayır. Şagirdə paralel rejim-

də iki video – etalon və onun bu hərəkəti necə 

yerinə yetirdiyi nümayiş etdirilir. Göstərilən bu 

üsul səhvləri təhlil etmək və onları düzəltmək 

üçün bir yol göstərmək üçün çox effektivdir. 

Diqqət yetirmək lazımdır ki, planşetin dərsdə 

istifadəsi motor vəzifəsi haqqında bütöv təsəvvür 

yaratmaq üçün sərf olunan vaxtı azaldır, öyrə-

nənlərin idrak fəallığını aktivləşdirir, motorlu 

təkmilləşdirmə proseslərini stimullaşdırır. ETV-

nun köməyi ilə tədris nailiyyətlərinin səviyyəsi-

nin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyü də artır. 

ETV və tablet kompüterindən istifadə edə-

rək səhvləri düzəltmək üçün aşağıdakı alqoritm-

dən istifadə etmək məsləhət görülür: 

- motor hərəkətin videoçəkilişinin məhsulu; 

- motor hərəkət texnikası ilə alınan video-

təsvirin təhlili; 

- alınan məlumatların etalon dəyərləri və 

ya tövsiyələri ilə müqayisə edilməsi;  

- hərəkət korreksiyası haqqında qərar qə-

bul edilməsi; 

- şagirdə tapşırıq, səhvləri düzəltmək üçün 

hərəkət göstərişlərini növbəti hərəkət cəhdində 

hərəki təmrinləri və ya onların xüsusi-ümumi-

ləşdirici hərəkətləri yerinə yetirilməsi haqqında 

məlumat vermək.  

ETV-nin tətbiqi təcrübəsi göstərir ki, 

müəllim tərəfindən şagirdlə birlikdə planşet va-

sitəsi ilə alınan hərəkət məlumatlarının təhlili və 

interpretasiyası aşağıdakı imkanları verir: 

- şagirdin həssas təcrübəsini onun hərəkət-

lərinin obyektiv parametrləri ilə əlaqələndirmək; 

- tədris prosesində fiziki tərbiyənin meto-

dik prinsiplərini: şüurluluğu və fəallığı, tədrisin 

əyaniliyini praktiki olaraq reallaşdırmaq. 

İş prosesində müəllimlər tərəfindən təli-

min ilkin mərhələlərində dolayı (texniki vasitə 

vasitəsilə nümayiş) və bilavasitə (müəllim tərə-

findən) əyanilik formalarından tədricən hərəki-
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perseptiv formalara keçərkən (əzələ hissləri he-

sabına fiziki hərəkət haqqında təsəvvürün for-

malaşdırılmasını nəzərdə tutur) və semantik 

(formal-məntiqi əlaqələr vasitəsilə fiziki hərəkət 

haqqında təsəvvürün formalaşdırılmasını nəzər-

də tutur) üstünlük təşkil edir. 

 Tədris prosesində əyaniliyin bütün forma-

larından kompleks şəkildə istifadə hissi dərket-

mədən öyrənilən materialın mahiyyətinin başa 

düşülməsinə keyfiyyətli keçidi təmin edir. 

Fiziki tərbiyəsi fənni üzrə tədris prosesin-

də videoçəkilişdən istifadə təcrübəsinə əsaslana-

raq, biz müxtəlif hazırlıq qruplarına aid şagird-

lərlə dərslərdə tədris metodundan istifadə etmə-

yi, hərəkətlərin ilkin öyrənilməsində hər dərsdə 

2-4 dəfə hər bir məşğələ üçün həftədə 6-8 dəfə 

istifadə etməyi təklif edirik. 

Motor bacarıq və bacarıqların formalaşdı-

rılması prosesi üç mərhələdə həyata keçirilir. 

Mərhələ 1. Vəzifə: məşğul olanlarda öyrə-

nilən fiziki hərəkətlərin rasional və səmərəli tex-

nikası barədə təsəvvür yaratmaq. 

Vasitələr: planşetin, noutbukun və ya mo-

nitorun köməyi ilə videoçarxların və illüstrasi-

yaların nümayişi prosesində fiziki hərəkətin tex-

nikasından bəhs etmək. 

Təşkilati-metodik göstərişlər. Fiziki hərə-

kətlərin texnikasının nümayişini yerinə yetirilər-

kən yavaşıdılmış rejimdən istifadə edərək, ən va-

cib, əsas məqamlarında dayanmaq məqsədəuy-

ğundur. Texnikanın nümayişini izahla və əsas qa-

nunauyğunluqların və fiziki hərəkətlərin yerinə 

yetirilməsinin şərtləri ilə müşayiət olunmalıdır. 

Mərhələ 2. Vəzifə: məşğul olanların fərdi 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, onlara əsas 

fiziki hərəkətlərin texnikasını öyrətmək. 

Vasitələr: öyrənilən fiziki hərəkətlər texni-

kasının ilkin əsas halqasına (məsafə qaçışları, tul-

lanmalar-itələmə, atma – final səyləri, topla idman 

oyunları – topa zərbə) yiyələnmək üçün xüsusi 

tapşırıqların, sonra isə – şagirdlərin fərdi xüsusiy-

yətlərini nəzərə almaqla, onun ayrı-ayrı mərhələlə-

ri və hərəkət texnikaların yerinə yetirilməsi. 

Təşkilati-metodik göstərişlər. Tədrisin ra-

sional-konstruktiv üsulu və dərsdə şagirdlərin 

təşkili üçün dəqiq metoddan istifadə olunur. 

Mərhələ 3. Vəzifə: bütövlükdə öyrənilən 

fiziki məşq texnikasının təkmilləşdirilməsi. 

Vasitələr: öyrənilən məşqlərin yarış qay-

dalarına uyğun olaraq yerinə yetirilməsi. 

Təşkilati-metodik göstərişlər. Vahid və 
parçalanmış təlim üsulları istifadə olunur. Bü-
tövlükdə onun praktiki tətbiqi şəraitində və his-
sələrilə, yarış şərtlərinə maksimum yaxın şərait-
də hərəki təmrinlərin mükəmməl mənimsənil-
məsini təmin etmək 

Planşetin universallığı ilə əlaqədar olaraq 
onu, yalnız fiziki hərəkətlərin videotəkrarları 
üçün istifadə etmək deyil, təkmilləşən fiziki hə-
rəkətin kinematik parametrləri haqqında təcili 
məlumat əldə etmək üçün (tullanmada itələmə-
dən əvvəl son 5 metrdə sürət, fiziki hərəkət tex-
nikasının əsas halqasını yerinə yetirərkən bədən 
hissələrinin künc mövqeləri və s.) tətbiq edilir. 

ETV və planşetin fiziki tərbiyə dərslərində 
praktiki istifadəsi təcrübəsi motor hərəkətlərini 
öyrənmək üçün yeni üsulun perspektivlərindən 
xəbər verir. ETV-nin istifadəsi dərs tapşırıqları-
nın tez və düzgün başa düşülməsinə kömək edir, 
motor bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması 
üçün vaxtın azalmasına imkan verir. Tədqiqat 
proqramı həyata keçirildikcə şagirdlərin tədrisdə 
elektron aydınlıq vasitələrinin tətbiqinə müsbət 
münasibətinin formalaşdırılması qeyd olunur. 
ETV-nin tətbiqi təhsil prosesinin iştirakçılarını 
öyrənilən fəaliyyət texnikasına dair dəqiq infor-
masiya ilə təmin etməyə imkan verir ki, bu da 
tədrisin ilkin mərhələsində çox vacibdir. 

Elektron planşetlər fərdi kompüter və 
multimedia proyektoru üzərində üstünlüyə ma-
likdir, çünki onlar əhəmiyyətli dərəcədə mobil-
dirlər və yalnız idman zalında deyil, stadionda, 
idman meydançalarında və digər müstəvi idman 
qurğularında da istifadə oluna bilərlər. 

Nəticə etibarilə qeyd etməliyik ki, fiziki 
tərbiyə dərslərində və sinifdənkənar məşğələlər-
də ixtisaslaşdırılmış elektron didaktik vasitələr-
dən və planşet kompüterlərdən istifadənin idma-
nın müxtəlif növlərinə maraq yaradılmasında 
çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

Problemin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, 

burada idmanın ayrı-ayrı növlərinin hərəkət texnika-

sının öyrədilməsində kompüter texnologiya-larının, 

kompüter planşetlərinin imkanlarından istifadənin 

yolları göstərilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Mə-

qalədə irəli sürülən müddəa və təkliflərdən ümumtəhsil 

məktəblərində fiziki tərbiyə dərslərində, dərsdənkənar 

məşğələlərdə, idman məşqlərində istifadə edilə bilər. 

Fiziki tərbiyə müəllimləri bu vasitələrdən öz məşğələ-

lərində istifadə etməklə daha yaxşı nəticələr əldə edə 

bilərlər. 
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DESCRIPTION OF OBJECTS IN C++ PROGRAMMING LANGUAGE 
 

Xülasə. Məqalədə onsuz heç bir obyektyönlü proqram yazılmayan və proqramlaşdırmanın bünövrəsi 

hesab olunan obyektlərin təsviri üçün sintaktik qaydalara – siniflərə baxılmış, onun xüsusiyyətləri, metodları 

və növləri geniş şərh olunmuş, sinfin metodlarına istinad edən göstəricilərdən düzgün istifadə qaydaları ve-

rilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, parametri abstarkt sinfə göstərici olan funksiya yaratmaq mümkündür. Proqra-

mın icrası zamanı bu parametrin əvəzinə istənilən törəmə sinfin obyektinə başqa bir göstərici də vermək olar. 

Bu isə bir iyerarxiya daxilində istənilən tip obyektlərlə işləyən polimorf siniflər yaratmağa imkan verir. 

Açar sözlər: verilənlərin tipi, sinif, obyekt, sabit metod, sinfin sahələri, statik sahə 

 

Резюме. В статье рассмотрены синтаксические правила описания объектов – классов, без кото-

рых не пишется ни одна объектно-ориентированная программа и которые считаются фундаментом 

программирования, подробно описаны ее свойства, методы и виды, даны правила правильного исполь-

зования указателей, ссылающихся на методы класса. Было отмечено, что можно создать функцию, 

параметр которой является указателем на класс abstarkt. Вместо этого параметра во время выполнения 

программы объекту любого производного класса также может быть присвоен другой указатель. Это 

позволяет создавать полиморфные классы, которые работают с объектами любого типа в иерархии. 

Ключевые слова: тип данных, класс, объект, фиксированный метод, поля класса, статическое 

поле 

 

Summary. In the article, syntactic regulations for the description of objects, without which no object –

oriented program is written, and which are considered the fundamentals of programming, are considered-

classes, its features, methods and types are widely interpreted, and the correct use of indicators referring to 

the methods of the class are given. It was noted that it is possible to create a function whose parameter is an 

indicator of the abstract class. During the execution of the program, this parameter can be replaced by 

another pointer to the object of any derivative class. This allows you to create polymorphic classes that work 

with any type of objects within a hierarchy. 

Key words: type of data, class, object, fixed method, class fields, static field. 

 

İstənilən proqramın məqsədi verilənləri 

emal etməkdir. Müxtəlif tip verilənlər müxtəlif 

şəkildə emal olunur və yaddaşda saxlanılırlar. 

İxtiyari alqoritmik dildə hər bir sabit, dəyişən, 

funksiya və ya ifadənin hesablanmış qiyməti 

müəyyən tipə məxsus olmalıdır. 

Verilənlərin tipi aşağıda göstərilənləri tə-

yin edir [1]: 

 kompüterin yaddaşında verilənlərin da-

xili təsvirini; 

 göstərilən tipdə dəyişənin ala biləcəyi 

qiymətlər çoxluğunu; 
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 göstərilən tipdə dəyişənə tətbiq edilə 

biləcək funksiya və əməliyyatları. 

Bu xüsusiyyətlərə istinad edərək proqramçı 

real obyektlərin proqramda təsviri üçün hər bir 

dəyişənin tipini göstərməlidir. Əvvəlcədən tip-

lərin təsvir olunması kompilyatora proqramın 

müxtəlif konstruksiyalarının sintaksisini (düzgün 

yazılış formasını) yoxlamağa şərait yaradır. Qeyd 

edək ki, verilənlərin emalında istifadə olunacaq 

maşın kodları dəyişənlərin tipindən asılı olur.  

C++ dilində verilənlərin tiplərini iki - əsas 

və mürəkkəb tiplərə ayırırlar. Tam, həqiqi, sim-

vol və məntiqi dəyişənləri təsvir etmək üçün 

C++ proqramlaşdırma dilində 6 əsas tip müəy-

yən olunub. Bu tiplərə də istinad edərək proq-

ramçı mürəkkəb tipləri proqramda göstərə bilər. 

Mürəkkəb tipli verilənlərə massivləri, köçürmə-

ləri, funksiyaları, strukturları, göstəriciləri, bir-

ləşmələri və sinifləri nümunə göstərmək olar. 

C++ dilinin adı çəkiləndə yada düşən ilk 

anlayış bizim yeni daxil edəcəyimiz siniflər an-

layışıdır. Burada qeyri-adi, yeni heç bir şey yox-

dur. Sadəcə olaraq siniflərə struct tiplərin bir 

qədər fərqli və inkişaf etmiş növü kimi baxmaq 

olar. Belə ki, struct tipinin elementlərini tərtib 

edərkən biz standart tiplərdən və əvvəl yaratdı-

ğımız struct tiplərdən istifadə edirdik. Bu qayda 

siniflər üçün də keçərlidir.  

Lakin siniflərin struct tiplərdən fundamen-

tal üstünlüyü ondadır ki, biz siniflərin tərkibinə 

nəinki hər hansısa tipdən olan dəyişən hətta 

funksiyaları da daxil edə bilərik. Bu imkan si-

niflərə çox fərqlilik verir və hal-hazırda C++ di-

linin ən məşhur dillərdən biri olmasında müstəs-

na rol oynayır.  

Sinif istifadəçi tərəfindən təyin olunan, 

verilənlərin abstrakt tipidir [4]. O özlüyündə 

real obyektin verilənlərinin və bu verilənlərlə 

işləmək üçün funksiyalar şəklində modelini nü-

mayiş etdirir.  

Sinfin verilənlərini sahələr (strukturun sa-

hələrinə analoji olaraq), onun funksiyalarını isə 

metodlar adlandırırlar. Sahələr və metodlar sin-

fin elementləri adlandırırlar. Sinfin təsviri ilk 

görünüşdə aşağıdakı kimi olur: 

class <ad> { 

[private:] 

<gizli elementlərin təsviri> 

public: 

<müraciət oluna bilən elementlərin təsviri> 

}; //Təsvir nöqtəli vergüllə qurtarır 

private və public müraciət spesifikatorları 

olub, sinfin elementlərinin görünməsini idarə 

edirlər. private xidmət sözündən sonra yazılmış 

elementlər yalnız sinfin daxilində görünən olur-

lar. Belə müraciət növü sinifdə susmaya görə 

qəbul edilir. Sinfin interfeysi public spesifikato-

rundan sonra təsvir olunur. İstənilən spesifikato-

run fəaliyyəti növbəti spesifikatora və ya sinfin 

sonuna kimi davam edir. Proqramda private və 

public spesifikatorlarını bir neçə bölmədə ver-

mək olar, bu zaman onların yazılma ardıcıllığı 

əhəmiyyət kəsb etmir.  

Sinfin sahələri: 

 sinfin tipindən başqa istənilən tip ola 

bilər (lakin bu sinfə istinad və ya göstərici kimi 

verilə bilərlər); 

 const modifikatoru ilə təsvir edilə bilər-

lər, bu zaman yalnız bir dəfə inisiallaşdırılırlar 

(konstruktorun köməyilə) və dəyişdirilə bilməzlər; 

 static modifikatoru ilə təsvir edilə bi-

lərlər, lakin auto, extern və register kimi yox; 

Sahələr təsvir edilən zaman qiymət ala bil-

məzlər.  

Siniflər qlobal (blokdan xaricdə elan edil-

dikdə) və lokal (blok daxilində elan edildikdə, 

məsələn, funksiya və və ya digər sinfin daxilin-

də elan edildikdə) ola bilirlər.  

Aşağıda lokal siniflərin bəzi xarakterik 

xüsusiyyətləri sadalanmışdır: 

 lokal sinfin daxilində statik (static) və 

xarici (extern) dəyişənlərin, onun yazıldığı ob-

lastın xarici funksiyalarının və elementlərinin 

tiplərindən istifadə etmək olar; bu oblastın avto-

matik dəyişənlərindən istifadə qəti qadağandır; 

 lokal sinif statik elementlərə malik ola 

bilməz; 

 sinfin metodları yalnız həmin sinfin da-

xilində təsvir edilə bilərlər; 

 əgər bir sinif digər sinfin daxilində veri-

libsə, onlar bir-birinin elementlərinə xüsusi mü-

raciət hüququna malik deyillər və yalnız ümumi 

qaydalara görə elementlərə müraciət edə bilərlər. 

Nümunə üçün kompüter oyununun persona-

jının modelini verən bir sinif yaradaq. Bunun üçün 

əvvəlcə onun xüsusiyyətlərini (məsələn, qüvvələ-

rin miqdarını, mərmilərin sayını) və davranışını 

göstərmək tələb olunur. (Qeyd edək ki, proqram 

nümunəsi yalnız sinfin yaradılması sintaksisini 

nümayiş etdirdiyi üçün sxematik verilir.)  
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class monstr { 

int health, ammo; 

public: 

monstr(int he=100, int am=10) 

{health=he; ammo=am } 

void draw(int x, int y, int scale, int position); 

int get_health( ) {return health;} 

int get_ammo( ) {return ammo;} 

}; 

Bu sinif iki gizli sahəyə - health və ammo 

sahələrinə malikdir ki. bu sahələrdən də qiymət-

ləri get_health( ) və get_ammo( ) metodları va-

sitəsilə almaq mümkündür. Bu nümunədə elə 

görünür ki, sahələrə metodlar vasitəsilə müra-

ciət etməklə onu süni olaraq mürəkkəbləşdirmi-

şik, lakin nəzərə almaq lazımdır ki, real siniflə-

rin sahələri mürəkkəb dinamik struktura malik 

ola bilər və bu zaman sahə elementlərinin qiy-

mətlərini almaq elə də asan olmur. Bundan əla-

və, sinfin interfeysinə toxunmadan, onun bu 

strukturlarında dəyişiklik etmək imkanı ən mü-

hüm haldır.  

Sinfin bütün metodları onun gizli sahələri-

nə fasiləsiz müraciət etmək imkanına malik 

olurlar, başqa sözlə desək, sinfin funksiyalarının 

gövdələri sinfin private elementlərinin görünmə 

oblastına daxil olurlar [2]. 

Baxılan nümunədə üç metod təyin və bir 

metod (draw metodu) elan edilmişdir. Əgər me-

todun gövdəsi sinfin daxilində təyin edilmişdir-

sə, onda o quraşdırılmış (vstroennıy inline) 

funksiya adlanır. Bir qayda olaraq, qısa metod-

lar quraşdırılmış olurlar. Əgər sinfin daxilində 

metod yalnız elan (başlığı verilmişsə) edilmişsə, 

onda bu metod proqramın hər hansı bir hissə-

sində görünmə oblastına müraciət əməli (::) va-

sitəsilə hökmən təyin edilməlidir: 

void monstr :: draw(int x, int y, int scale, 

int position) { 

/*metodun gövdəsi*/ } 

Metodu sinfin daxilində inline direktivi va-

sitəsilə quraşdırılmış kimi də təyin etmək olar 

(adi funksiyaları belə təyin etmək məsləhətlidir): 

inline int monstr :: get_ammo( ) { 

return ammo;} 

Hər bir sinifin daxilində həmin sinfin adı 

ilə üst-üstə düşən bir metod olur ki, bu da kons-

truktor adlanır və obyektin sinfini yaradan za-

man o avtomatik olaraq çağırılır [3]. Konstruk-

tor obyektin inisiallaşdırılması üçündür. Onun 

avtomatik çağırılması inisiallaşdırılmış dəyişən-

lərdən istifadə ilə bağlı səhvlərin baş verməmə-

sinə zəmin yaradır. 

Sinfin statik sahələrini və metodlarını 

static modifikatoru vasitəsilə təsvir etmək olar. 

Onlara yalnız sinfin daxilində müraciət edilə bi-

lən qlobal dəyişənlər və ya funksiyalar kimi 

baxmaq olar. Statik sahələr, sinfin bütün ob-

yektləri üçün ümumi olan verilənlərin saxlan-

ması üçün istifadə edilir (məsələn, sinfin bütün 

obyektləri və ya bütün obyektlərin istifadə etdi-

yi resursa istinadlar). Belə sahələr sinfin bütün 

obyektləri üçün yeganə nüsxədə mövcud olur, 

yəni statik sahələrin nüsxələri alınmır. 

Aşağıda statik sahələrin xüsusiyyətləri 

göstərilmişdir: 

 Statik sahələr üçün yaradılan obyektlə-

rin sayından asılı olmayaraq (hətta obyektlər ol-

masa belə) yalnız bir dəfə sahə inisiallaşdırılar-

kən yaddaş oblastı ayrılır. Statik sahələr fəaliy-

yət oblastına müraciət əməli vasitəsilə inisiallaş-

dırılırlar: 

class A { 

public : 

 static int count; //Sinif daxilində elan  

}; 

… 

int A::count; //Qlobal oblastda sahə 

susmaya görə sıfırla inisiallaşdırılır 

// int A:: count=10; ixtiyari qiymətlə 

inisiallaşdırılma 

 Statik sahələrə müraciət sinfin adı və 

ya obyektin adı vasitəsilə edilir:  

A*a, b ; 

cout <<A::count<<a -> count <<b.count; 

// eyni əməliyyat yerinə yetiriləcək  

 Statik sahələrdə müraciət spesifikator-

larının fəaliyyəti mümkündür, odur ki, private 

kimi təsvir edilən statik sahələri yuxarıda göstə-

rilən kimi, fəaliyyət oblastına müraciət əməli 

vasitəsilə dəyişdirmək olmaz. Bunu yalnız statik 

metodlar vasitəsilə etmək mümkündür. 

 Statik sahəyə ayrılan yaddaş oblastı, 

sizeof əməli vasitəsilə obyektin yaddaşda tutdu-

ğu sahəni hesablayarkən nəzərə alınmır [1]. 

Statik metodlar sinfin statik sahələrinə 

müraciət etmək üçün vasitədir. Statik metodlar 

adətən yalnız statik sahələrə müraciət etdiklərin-

dən və yalnız sinfin digər statik metodlarını ça-

ğıra bilmək imkanlarına malik olduqlarından 
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onlara this gizli göstəricisi verilmir. Statik me-

todlara statik sahələrdə olduğu kimi ya sinfin 

adı və ya da sinfin heç olmazsa bir obyekti yara-

dılmışsa, onda bu obyektin adı vasitəsilə müra-

ciət edilir.  

class A { 

static int count; // count sahəsi gizlidir 

public : 

static void inc_ count( ) ; {count++;} 

A::int count; //Qlobal oblastda daxilində 

elan 

void f( ) { 

A a; //a.count++ yazmaq olmaz, çünki 

count sahəsi gizlidir 

//Sahənin statik metod vasitəsilə dəyişdi-

rilməsi: 

a.inc_count( ); // və ya A::inc_count( ); 

yazmaqla 

} 

Qeyd edək ki, statik metodlar sabit (const) 

və virtual (virtual) ola bilməzlər. 

Əgər hər hansı bir sinfin bütün metodları 

digər sinfin gizli sahələrinə müraciət etmək im-

kanlarına malikdirlərsə, onda sinif bütövlükdə 

friend açar sözü ilə dost sinif elan edilir. Aşağı-

dakı nümunədə mistress sinfi hero sinfinə dost 

elan edilib: 

class hero{ 

… 

friend class mistress; 

} 

class mistress { 

… 

void f1 ( ); 

void f2 ( ); 

} 

Burada f1 və f2 funksiyaları friend açar sözü 

ilə verilməsə də, hero sinfinə dost hesab olunurlar 

və bu sinfin bütün sahələrinə müraciət edə bilərlər. 

Qeyd edək ki, friend sözünün elan edilməsi müra-

ciət spesifikatoru olmayıb, irsən ötürülmür.  

Sinfin elementlərinə göstəricilər vasitəsilə 

müraciət etmək olar. Bunun üçün .* və ->* 

əməlləri təyin edilmişdir. Sinfin sahələrinə və 

metodlarına olan göstəricilər müxtəlif cür təyin 

edilirlər.  

Sinfin metoduna olan göstəricinin yazılış 

formatı aşağıdakı kimidir: 

qaytarılan_tip (sinfin_adı :: 

*göstəricinin_adı) (parametrlər); 

Məsələn, monstr sinfinin metodlarına olan 

göstəricilərin təsviri  

int get_health ( ) {return health;} 

int get_ammo ( ) {return ammo;} 

eləcə də sinfin eyni strukturlu digər me-

todları aşağıdakı formatda yazılır: 

int (monstr :: *pget ) ( );  

Belə göstəricini funksiyanın parametri 

kimi də vermək olar ki, bu da metodun adını 

funksiyaya verməyə imkan verir: 

void fun (int (monstr :: *pget ) ( )) { 

(*this.*pget) ( ) ; // funksiyanın .* əməli 

ilə çağırılması 

(this->*pget) ( ) ; // funksiyanın ->* əməli 

ilə çağırılması 

}  

Ünvanın götürülməsi metodu ilə də sinfin 

konkret metoduna göstərici vermək olar: 

// Göstəriciyə qiymət mənimsədilməsi 

pget= & monstr :: get_health; 

monstr Təpəgöz, *p; 

p=new monstr; 

// funksiyanın .* əməli ilə çağrılması 

int Təpəgöz_health=(Təpəgöz.*pget) ( ); 

// funksiyanın ->* əməli ilə çağrılması  

int p_health=(p->*pget) ( ); 

Aşağıda sinfin metodlarına istinad edən 

göstəricilərdən düzgün istifadə qaydaları veril-

mişdir: 

 metoda olan göstəriciyə yalnız uyğun 

başlıqları olan metodların ünvanını mənimsət-

mək olar; 

 sinfin statik metoduna göstərici təyin 

etmək olmaz; 

 metoda olan göstəricini, sinfin elementi 

olmayan adi funksiyaya olan göstərici ilə dəyiş-

dirmək olmaz. 

Adi funksiyaya olan göstəricilər kimi me-

todlara olan göstəricilər də adı məlum olmayan 

metodu çağırmaq zəruriyyəti meydana çıxdıqda 

istifadə edilirlər. Lakin adi funksiyaya və ya də-

yişənə olan göstəricilərdən fərqli olaraq, metod 

olan göstərici konkret yaddaş ünvanına istinad 

etmirlər. Yerləşdirmə verdiyi üçün o daha çox 

massivin indekslərini xatırladır. Konkret yaddaş 

ünvanı müəyyən obyektə istinad edən göstərici 

ilə metoda istinad edən göstəricinin uyğunlu-

ğundan alınır. Qeyd edək ki, göstərici ilə çağırı-

lan metodlar virtual ola bilərlər. Bu zaman ob-
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yektin tipinə uyğun göstəricinin istinad etdiyi 

metod çağırılır. 

Sinfin sahələrinə olan göstəricinin yazılış 

formatı aşağıdakı kimidir: 

verilənlərin_tipi (sinfin_adı :: *göstərici-

nin_adı); 

Göstəricini təyin edərkən onun inisiallaş-

dırılmasını aşağıdakı formada daxil etmək olar: 

&sinfin_adı :: *sahənin_adı; // Sahə 

public olmalıdır 

Əgər health sahəsi public kimi elan olun-

sa, onda ona istinad edən göstərici aşağıdakı 

kimi yazılar: 

int (monstr :: *phealth ) =& monstr :: 

health; 

cout <<Təpəgöz.*phealth ; // .* əməli ilə 

müraciət 

cout << p->*phealth ; // ->* əməli ilə 

müraciət 

Göründüyü kimi sinfin sahələrinə olan gös-

təricilər adi göstəricilər kimi deyillər, onlara qiy-

mət mənimsədildikdə konkret yaddaş ünvanına 

istinad etmirlər (buna səbəb yaddaş sahəsinin sinif 

üçün deyil, onun obyektləri üçün ayrılmasıdır). 

Sinif yaradılarkən faydalı məsləhətlər: 

Bir qayda olaraq məlumdur ki, sinif istifadəçi tərə-

findən təyin edilən tipdir və o gizli sahələrə (pri-

vate) və aşağıdakı funksiyalara malik olmalıdır: 

 Konstruktorlar – sinfin obyektlərini 

inisiallaşdırmaq üçün təyin edilirlər; 

 Sinfin xüsusiyyətlərini göstərən me-

todlar yığımı (sinfin gizli sahələrinin qiymətləri-

ni qaytaran metodlar const modifikatoru ilə ya-

zılmalıdırlar. Bu onu göstərir ki, metodlar sahə-

lərin qiymətini dəyişməməlidirlər); 

 Sinfin təyinatından asılı olaraq onun 

obyektləri üçün nüsxələrinin alınması, mənim-

sətmə, müqayisə etmə, yaratma və s. bu kimi 

əməliyyatların icrası üçün əməllər yığımı; 

Əgər sinfin interfeysi vasitəsilə (yəni, 

funksiyaların işləməsi üçün sinfin gizli sahələri-

nə müraciət tələb edilmədikdə) bir və ya bir 

neçə siniflə işləyən funksiyalar mövcuddursa, 

interfeys çox məlumat saxlamasın deyə onları 

sinifdən xaricdə təsvir etmək olar. Məsələn: 

namespace Staff { 

class monstr {/* … */}; 

class hero {/* …*/}; 

void interact (hero, monstr); 

… } 

Heç olmasa bir virtual metoda malik olan 

sinif abstrakt sinif adlanır [2]. Abstrakt siniflər 

törəmə siniflərdə mövcudluğu ehtimal edilən 

ümumi anlayışları konkretləşdirmək üçün nəzər-

də tutulub. Abstrakt siniflər digər siniflər tərə-

findən yalnız baza sinfi kimi istifadə oluna bilir-

lər, onların obyektlərini yaratmaq olmaz, çünki 

sinfin istənilən təmiz virtual metodunun birbaşa 

və ya dolayı yolla çağırılması proqramın icra-

sında səhvliklər törədir.  

Abstrakt sinifləri təyin edən zaman aşağı-

dakıları nəzərə almaq lazımdır: 

 Abstrakt sinifdən, parametrin tipini və 

funksiyanın qaytardığı qiymətin tipini təsvir 

edərkən aşkar şəkildə tiplərin verilməsində isti-

fadə etmək olmaz; 

 Əgər inisiallaşdırma zamanı müvəqqəti 

obyekt yaratmaq tələb olunmursa, onda abstrakt 

siniflərə göstərici və istinadları elan etməyə ica-

zə verilir; 

 Əgər abstrakt sinfin övladı olan sinifdə 

bütün təmiz virtual funksiyalar təyin edilməyib-

sə, o da abstrakt sinif hesab edilir.  

Beləliklə, parametri abstarkt sinfə göstəri-

ci olan funksiya yaratmaq mümkündür. Proqra-

mın icrası zamanı bu parametrin əvəzinə istəni-

lən törəmə sinfin obyektinə başqa bir göstərici 

də vermək olar. Bu isə bir iyerarxiya daxilində 

istənilən tip obyektlərlə işləyən polimorf siniflər 

yaratmağa imkan verir. 
Problemin aktuallığı: obyektyönlü proqram-

laşdırma proqramlaşdırma sistemlərində ən əsas və 

vacib istiqamətlərdən biri hesab olunur. Bu sahənin 

inkişaf etdirilməsi və onun imkanlarından istifadə 

edərək yaradılan hər bir proqram məhsulu informasi-

ya cəmiyyətinin mənafeyinə xidmət edir. Məqalədə 

bu istiqamətdə məsələlərə toxunulması onun aktual-

lığını bəyan edir. 

Problemin yeniliyi: sinif və abstrakt siniflər 

yaradılarkən faydalı məsləhətlərin verilməsi, lokal 

siniflərin və sinfin statik sahələrinin bəzi xarakterik 

xüsusiyyətləri sadalanması və praktik nümunələrlə 

verilməsidir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: məqalədə 

geniş şərh edilən C++ dilində istifadə olunan sinif 

tipi, onun xüsusiyyətləri və imkanları və istifadəsi 

qaydaları haqqında alınmış qənaətlərdən, bilik və ba-

carıqlardan, praktik nümunələrdən ali və orta ixtisas 

müəllimləri bəhrələnərək laborator tapşırıqların ha-

zırlanmasında, eləcə də proqramlaşdırma sahəsində 

biliyə malik hər bir şəxs yeni proqram utilitlərinin 

yaradılmasında istifadə edə bilər. 
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Xülasə. İnformatika dərslərində şagirdlərin təlim əməkdaşlığının müxtəlif texnologiyaları var. Bunlar-

dan ən mühümü İnternet əsaslı şagird əməkdaşlığıdır. Digəri isə əməkdaşlıq əsasında informatikanın tədri-

si texnologiyasıdır. Burada əsas ideya birlikdə öyrənməkdən ibarətdir. Kollektiv öyrətmə texnologiyası 

1980-ci ildən ABŞ və İsrail alimləri tərəfindən işlənmişdir. Kollektiv qarşılıqlı öyrətmə texnologiyasının bir 

sıra üstünlükləri var. Məqalədə bunlar izah edilir. Digər öyrətmə texnologiyası Layihələr metodu ilə öyrən-

mədir. Bu metoda əsasən fəal təlim şagirdin fəaliyyəti, onun fərdi maraqlarına müvafiq qurulmalıdır. Meto-

dun əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şagirdlərin informatika üzrə əldə etdikləri biliklərin gələcək həyatla-

rında onlara lazım olduğunu göstərməkdir.  

Açar sözlər: informatika dərsləri, əməkdaşlıq, vasitələr, təlim prosesi, kompüter texnologiyaları 

 
Резюме. На уроках информатики используются различные технологии учебного сотрудничест-

ва учащихся. Самым важным из них является совместная работа учащихся посредством Интернета, с 

другой - это технология обучения информатике на основе сотрудничества. Основная идея здесь зак-

лючается в совместном обучении. Технология коллективного обучения разрабатывалась учеными 

США и Израиля с 1980-х годов. У технологии коллективного интерактивного обучения есть ряд пре-

имуществ. В статье дано их пояснение. Еще одна технология обучения - это обучение методом проек-

тов. Согласно этому методу, активное обучение должно основываться на деятельности ученика и его 

индивидуальных интересах. Суть метода состоит в том, чтобы показать, что знания, полученные в 

области информатики, необходимы учащимся в их будущей жизни. 
Ключевые слова: уроки информатики, сотрудничество, средства, учебный процесс, 

компьютерные технологии 
 

Summary. In informatics lessons, various technologies of educational interaction of schoolchildren 

are used. The most important of these is the collaboration of students using the Internet. Another technology 

of interaction between schoolchildren is teaching computer science on the basis of cooperation. The main 

idea here is to study together. Collaborative learning technology has been developed by scientists in the 

United States and Israel since the 1980s. Collaborative interactive learning technology has a number of 

advantages. The article explains this in detail. Another technology for the interaction of schoolchildren in 

teaching computer science is project-based learning. According to this method, active learning should be 

based on the student's activity and his individual interest. The essence of the method is to show that the 

knowledge gained in the field of computer science is necessary for students in their future life.  

Key words: informatics lessons, cooperation, means, educational process, computer technologies 
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Məlumdur ki, təlim prosesində texniki va-

sitələrdən istifadə şagirdlərə daha çox məlumat 

vermək üçün vacib köməkçi vasitədir. Bu gün 

tədris prosesinin müxtəlif mərhələlərində texni-

ki vasitələrin tədris prosesinə tətbiqi sürətlə ge-

nişlənir. Təbii ki, son onilliklərdə informasi-

ya texnologiyalarını təhsil sisteminə nüfuz et-

məsi təlimin digər texniki vasitələrini sıxışdırıb 

məktəbdən uzaqlaşdırmışdır. Bu mənada müa-

sir təhsil sistemində texniki vasitələrdən istifadə 

dedikdə, əsasən İKT vasitələri nəzərdə tutulur. 

Proqnozlara görə yaxın gələcəkdə şagirdlər 

məktəbin köməyi olmadan öyrədici sistemlər-

dən müstəqil istifadə ediləcəklər.  

Tarixə qısa ekskurs etsək görərik ki, XX 

əsrin ortalarından etibarən təlim texniki vasitələ-

ri və qurğuları, təhsilin texnologiyalaşması anla-

yışları elmi mühitdə geniş istifadə edilir. Didak-

tik proqramlaşdırma (proqramlaşdırılmış təlim), 

daha sonra kibernetika və sistemli yanaşma, tə-

lim prosesini texnologiya kimi qəbul edirdi. Bu-

nun nəticəsində təlim prosesinə əhatəli sistem 

kimi baxmaq mümkün oldu. Bu sistemə təhsilin 

məqsədlərdən tutmuş, nəticələrinə qədər hər şey 

daxil idi. Əsas ideya öyrədici (təlimedici) texno-

logiyanın köməyi ilə öyrədilən materialı əyani 

təqdim etmək, monitorda canlandırmaq ideyası 

idi.  

Mütəxəssislər təlim texnikası ideyasına 

müxtəlif cür yanaşırlar. Müəllim əməyi hələdə 

mexanikləşdirilməmiş, sadə əl əməyi statusun-

dadır. Bəzi psixoloqlar hesab edirlər ki, bu belə 

də olmalıdır. Çünki şagirdi yalnız canlı insan 

öyrədə bilər. Texnologiyaların inkişafı sübut et-

di ki, hər bir fənni öyrətmək üçün texnoloji pro-

ses yaratmaq mümkündür. İnformatikanın tədri-

si üçün texnoloji prosesin yaradılması daha 

məqsədəuyğundur. Fənnin məzmunu da buna 

yaxşı imkan yaradır.  

İnformatikanın tədrisi prosesində tətbiq 

olunan ənənəvi təlim üsullarında diqqəti cəlb 

edən qüsurlu cəhətlərdən biri də tədris materialı-

nın müəllim tərəfindən ümumiləşdirilmiş forma-

da şagirdə çatdırılmasıdır. Bu iş şagirdin əvəzinə 

yerinə yetirildiyi üçün belə üsulun səmərəsi az-

dır. İnformatika fənni üzrə öyrənilən materialın 

ümumiləşdirilib qısa məzmunda, xülasələr şək-

lində, konkret çərçivədə şagirdə təqdim olunma-

sı, onun düşüncə qabiliyyətinin formalaşmasına 

mənfi təsir göstərməklə yanaşı, onun müstəqilli-

yini azaldır, onun özü tərəfindən aparılmalı olan 

işə kənar müdaxilədir. Bu informatika təlimində 

şagirdin müstəqilliyinə də xələl gətirir. Kompüter 

texnologiyasının tətbiqi zamanı isə məhz bu pro-

ses, yəni informatika üzrə öyrədilən tədris mate-

rialının ümumiləşdirilməsi, son nəticənin çıxarıl-

ması tamamilə şagirdin özü tərəfindən aparılır. 

Bu informatikanın tədrisi prosesində şagirdlərdə 

yeni düşüncə tərzinin formalaşması üçün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, informati-

ka tədrisi prosesinin səmərəli idarə olunması 

müasir pedaqoji proseslərin təşkilində ən vacib 

komponentlərdən biridir. Ənənəvi təlim üsulla-

rında müəllim heç də həmişə sinfin, hətta yarım-

qrupun bütün şagirdlərinin informatika fənni üz-

rə verilən tapşırıqları yerinə yetirmələrinin düz-

günlüyünü vaxtında müəyyənləşdirə bilmir. 

Vaxtında aradan qaldırılmayan səhvlər, sonra-

dan daha böyük səhvlərin, müxtəlif pedaqoji-

psixoloji əyintilərin mənbəyinə çevrilə bilər. 

Bundan başqa, orta bilik səviyyəli şagirdlərin 

vaxtında səfərbər edilməsi, onlarda yaradıcılıq 

praktikasının, yeni düşüncə tərzinin formalaş-

ması həmişə müəllimləri düşündürən bir məsələ 

kimi ön sırada durur. Digər tərəfdən informati-

kanın tədrisi prosesində ən səmərəli təshihedici 

vasitə şagirdin tədris materialını mənimsəyərkən 

etdiyi uğursuz cəhdlərdən sonra zəruri izahatlar 

və düzəlişlərin edilməsidir. Özü də bu izahatlar 

və düzəlişlərdə müəyyən qaydalar ciddi gözlə-

nilməlidir. Belə ki, əgər düzəliş səhvdən dərhal 

sonra edilirsə, onda şagird bu səhvin mahiyyəti-

ni araşdırmağa heç bir cəhd göstərmir. Bu da 

edilən düzəlişlərin didaktik əhəmiyyətini azal-

dır. Buna görə də düzgün həlli şagirdin özünün 

sərbəst surətdə axtarması və tapması üçün onun 

səhvlərinə dərhal düzəliş yox, əvvəlcə edilmiş 

tapşırığın icrasında səhvin mahiyyətini dərk et-

mək imkanı, sonra onun aradan qaldırılması 

üçün vacib olan məlumat verilməlidir. Bu məlu-

matların kifayət etmədiyi hallarda isə düzəliş 

üçün lazım olan konkret köməkliklər göstəril-

məlidir. Bütün bu göstərilənləri informatika-

nın ənənəvi təlim üsullarıyla heç də həmişə lazı-

mı səviyyədə həyata keçirmək mümkün ol-

mur. İnformatika təlimində kompüter texnologi-

yasının tətbiqi zamanı isə bu iş səmərəli gedir: 

şagirdin səhvi dərhal qeyd edilir və səhvin ma-

hiyyətindən asılı olaraq adekvat tədbirlər görü-
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lür, yəni, hesablama, orfoqrafik, mexaniki v.s. 

xarakterli səhvlər dərhal aradan qaldırılır. Bu 

mümkün olmadığı hallarda isə kompüter ya səh-

vin səbəbi, mahiyyəti haqqında məlumat ve-

rir ya da müəyyən göstərişlər, təkliflər şəklində 

səhvi aradan qaldırmağa kömək edir. Yəni sə-

viyyəsindən asılı olmayaraq heç bir şagirdin heç 

bir hərəkəti-istər düzgün, istərsə də səhv, diq-

qətdən yayınmır, cavabsız qalmır. Məhz bu key-

fiyyət, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, informati-

ka tədrisi prosesinin daha səmərəli, daha da 

idarəolunan şəkildə aparılması üçün vacibdir.  

Digər tərəfdən, ənənəvi informatikanın tə-

lim üsullarının tətbiqi zamanı şagirdin buraxdığı 

səhvlərə görə müəllim və ya yoldaşları qarşısın-

da keçirdiyi müəyyən psixoloji gərginliklər 

kompüter tədrisində, demək olar ki, ya baş ver-

mir, ya da kompüterin özü tərəfindən verilən 

məsləhət və təkliflərlə hiss olunmadan aradan 

qaldırılır. Yalnız kompüter texnologiyasının tə-

lim prosesində tətbiqi zamanı şagird ona tanış 

olmayan konkret vəziyyətlərə düşdükdə, belə 

vəziyyətlərdə məhz kompüterlə tək-tənha qaldı-

ğı üçün, bu vəziyyətlərdən öz səyi ilə çıxmağa 

çalışır. Bu da onu həmin vəziyyətlərin aktiv işti-

rakçısına çevirir. Belə bir cəhət məhz emosional 

şagirdlərin tədrisdə aktiv iştirakını təmin edir.  

İnformatika təlimində şagird şəxsiyyəti-

nin, onun yaradıcılığının mexanikləşdirilməsi 

məsələsi sadə məsələ deyil, bu məsələ həll olun-

malıdır. Pedaqoji texnologiya dedikdə, əvvəlcə-

dən müəyyən edilmiş xarakteristikalar üzrə 

kompüterli təlim üçün işlənib hazırlanmış, opti-

mal öyrədici proseslər başa düşülür.  

Texnologiyanın tətbiqi ilə həll olunan əsas 

problem informatika təlimi prosesinin idarə 

olunmasıdır. Ənənəvi, təlim texnologiyasının 

müəyyən nöqsanları vardır. Müəyyənliyin aşağı 

həddi, öyrənmə proseslərinin zəif idarə olunma-

sı mənimsəmənin monitorinqi, obyektiv və epi-

zodik xarakter daşıması nümunə göstərilə bilər. 

Ənənəvi yanaşmada müəllim alqoritm qurmaq, 

proqram yazmaq və s. məqsədləri qoyur.  

Belə məqsədlər şagird fəaliyyətini təsvir et-

mir. Təhsil texnologiyasının məqsədi şagirdin və-

ziyyətini, onun biliklərini dəyişmək, vəzifəsi tə-

limedici sistemin bütün elementlərini ətraflı öy-

rənmək və təlim prosesini layihələşdirməkdir.  

2. İnformatika tədrisində İnternet əsaslı 

şagird əməkdaşlığı  

İnformatikanın tədrisi prosesində istifadə 

olunan bu təlim texnologiyalarının mahiyyəti və 

məzmunu ilə bir qədər ətraflı tanış olaq:  

2.1. Əməkdaşlıq əsasında öyrətmə texno-

logiyası – bu öyrətmə texnologiyasında əsas 

ideya birlikdə öyrənməkdir.  

Kollektiv öyrətmə texnologiyası 1980-ci 

ildən ABŞ və İsrail alimləri tərəfindən işlənmiş-

dir. Kollektiv qarşılıqlı öyrətmə texnologiyası-

nın aşağıdakı üstünlükləri vardır:  

1) İnformatika tədrisində sistematik olaraq 

təkrar olunan çalışmaların icraçı nəticəsində öy-

rəncilərin məntiqi təfəkkürü, dərk vərdişləri 

inkişaf edir.  

2) Şifahi nitqin inkişafı prosesində və fəa-

liyyətlərin müzakirəsi zamanı öyrəncilərin idra-

kı fəaliyyət vərdişləri inkişaf edir, keçmişdə 

əldə etdiyi təcrübə və biliklər aktuallaşır.  

3) Qruplarda işləyən öyrənci özünü sər-

bəst hiss edir, verilən tapşırıqları fərdi tempdə 

yerinə yetirir.  

4) Öyrənci öz işi və kollektiv işin nəticəsi 

üçün məsuliyyət daşıyır.  

5) Öyrəncidə öz fərdi keyfiyyətlərini, im-

kan və qabiliyyətlərini real qiymətləndirmək qa-

biliyyəti formalaşır.  

6) Konkret informasiyanın bir neçə tərəf-

daşla müzakirəsi assosiativ əlaqənin miqdarını 

çoxaldır. Bununla da mənimsəmə daha da möh-

kəmlənir.  

Bu metodda qrupun iştirakçıları mövzu 

üzərində qrup yoldaşları ilə əlaqəli işləyirlər. 

Qarşıya qoyulmuş məqsədə birgə nail olmağa 

çalışırlar. Tapşırıqlar, onların icrası üçün ayrılan 

vaxt müxtəlif olur. Komandalar müxtəlif vaxt 

kəsiyində müxtəlif tapşırıqları icra edirlər. Hər 

bir qrupun uğuru üzvlərinin şəxsi məsuliyyəti və 

iş qabiliyyəti ilə bağlıdır.  

Buna görə də qrup üzvləri çalışırlar ki, 

konkret tapşırığı və materialları keyfiyyətli mə-

nimsəsinlər. Kollektiv iş prosesində müəllimin 

vəzifəsi uşaqları bilmədiyi məlumatları, bacar-

madığı işləri öyrənməyə istiqamətləndirməkdir. 

Onların fəaliyyəti prosesində müəllim şagird-

lərin işlərini izləməli, zəruri hallarda ehtiyacı 

olan uşaqlara kömək etməlidir. Müəllim bu me-

todik yardımı sakit tərzdə etməli, qrupda müza-

kirə aparan şagirdlərə fikirlərini çatdırmalıdır.  

Əgər qrupda olan şagirdlər verilən tapşırı-

ğı icra edə bilmirsə, bunun 2 səbəbi var:  



Ġnformatika dərslərində Ģagirdlərin təlim əməkdaĢlığı 

143 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №5, 2021 

I. tapşırıq kifayət qədər mürəkkəbdir;  

II. tapşırığı əldə etmək üçün şagirdlərdə 

praktik vərdişlər yoxdur.  

Belə situasiyalarda müəllimin metodik 

ustalığınıın artırılması istiqamətində sistematik 

olaraq addımlar atılmalıdır.  

2.2. Layihələr metodu ilə öyrənmə texno-

logiyası. Bu metod 1920-ci illərdən ABŞ-da 

Con Djui və Kill Patrin tərəfindən işlənmişdir. 

Bu metoda əsasən fəal təlim şagirdin fəaliyyəti, 

onun fərdi maraqlarına müvafiq qurulmuşdur. 

Metodun əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şa-

girdlərin əldə etdikləri biliklərin gələcək həyat-

larında onlara lazım olduğunu göstərməkdir.  

İnformatika tədrisi prosesində uşaqlara ta-

nış olmayan, lakin əhəmiyyətli, praktik olaraq 

həyatdan götürülmüş vacib problemin həllinə 

imkan verən, şagirdin sahib olduğu və ya öyrən-

məli olduğu biliklərdən istifadə yolları öyrədilir. 

Müəllim yeni məzmunlu məlumatların əldə edil-

mə mənbəyini uşaqlara göstərir, bu informasiya-

nı necə əldə etməyin texnologiyasını izah edir.  

Layihələr metodu şagirdləri informatika 

üzrə fərdi, cüt və qruplar formasında, konkret 

vaxt kəsiyində müstəqil fəaliyyət göstərməyə, 

konkret məsələni, problemi həll etməyə hazır-

layır. Bu prosesdə təlimin müxtəlif metod və 

vasitələri tətbiq edilir, elm-texnika sahəsindən 

olan biliklərdən fəal istifadə nəzərdə tutulur.  

Modern pedaqoji texnologiyaların əsası 

kimi informatika tədrisində layihələr metodu-

cürbəcür təlim vasitələri və İKT-dən istifadə ilə 

reallaşır. Burada müasir (İKT, elektron məlumat 

bazaları, video kontent, multimedia vasitələri və 

s.) və ənənəvi (elmi və məlumat-sorğu xarakterli 

kitablar, video resurslar və s.) tədris materialla-

rından istifadə mümkündür. 

2.3. Modul öyrənmə texnologiyası. Öy-

rənmə prosesində şəxsiyyətyönlü təlim konsep-

siyanın reallaşdırılması, inkişafetdirici, öyrədici 

texnologiyaların hazırlanması və praktik tətbiqi 

onların müxtəlif situasiyalarda, fərqli mövzular 

üzrə sınağını, bu istiqamətdə pedaqoji təcrübə-

nin təhlilini, öyrənilməsini və yayılmasını tələb 

edir. Məktəb təcrübəsində tətbiqinə böyük ma-

raq olan müasir təhsil texnologiyası kimi modul 

təlim texnologiyası xüsusi qeyd edilə bilər. 

Öyrənmənin modul texnologiyası uşaqla-

rın dərs və dərsdənkənar müddətdə, modul əsa-

sında öyrənmələri və konkret didaktik məqsəd-

lərinə nail olmaları başa düşülür. Alimlər texno-

loji inkişafı struktur baxımından şaquli və üfüqi 

kimi 2 qrupa bölürlər. Şaquli strukturunda qarşı-

lıqlı əlaqəli – meta, makro, mezo və mikrotex-

nologiyaları qeyd etmək olar.  

Metatexnologiya – ictimai əhəmiyyətli pe-

daqoji müstəvidə təhsil yönümlü sosial siyasəti 

reallaşdıran texnologiyadır: ümumdidaktik və 

ümumtərbiyə kimi 2 qrupa bölünür.  

Makrotexnologiya (buna təhsil sferası üzrə 

texnologiya da deyirlər) təhsil sferasının müəy-

yən istiqamətini, o cümlədən ümumpedaqoji və 

ümummetodiki müstəvidə, fənnin tədrisi ilə 

əlaqəli pedaqoji fəaliyyəti əhatə edir. 

Mezotexnologiya (buna lokal modul tex-

nologiya da deyirlər) öyrətmə prosesinin ayrı-

ayrı elementlərini (modulları), o cümlədən xü-

susi, didaktik, metodik problem xarakterli məsə-

lələri həll etmək üçün istifadə olunan texnologi-

yadır.  

Mikrotexnologiya – öyrənmə prosesinin 

subyektləri arasındakı məsələlərlə (o cümlədən 

qarşılıqlı əlaqələrin, yazı vərdişlərinin həlli və 

s.) bağlı texnologiyadır.  

Bütün bu texnologiyaların informatika 

dərslərində metodiki cəhətdən düzgün tətbiqi, 

şagirdlərin təlim əməkdaşlığını səmərəli qurma-

ğa, təlimin keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verir. 
Problemin aktuallığı. İnformatikanın tədrisi 

prosesində ən səmərəli təshihedici vasitə şagirdin 

tədris materialını mənimsəyərkən etdiyi uğursuz 

cəhdlərdən sonra zəruri izahatlar və düzəlişlərin 

edilməsidir. Özü də bu izahatlar və düzəlişlərdə 

müəyyən qaydalar ciddi gözlənilməlidir. 

Problemin yeniliyi. İnformatika təlimində şa-

gird şəxsiyyətinin, onun yaradıcılığının mexanikləş-

dirilməsi məsələsi sadə məsələ deyil, bu məsələ həll 

olunmalıdır. Pedaqoji texnologiya dedikdə, əvvəlcə-

dən müəyyən edilmiş xarakteristikalar üzrə kompü-

terli təlim üçün işlənib hazırlanmış, optimal öyrədici 

proseslər başa düşülür.  
Problemin praktik əhəmiyyəti. İnformatika 

tədrisi prosesində uşaqlara tanış olmayan, lakin əhə-

miyyətli, praktik olaraq həyatdan götürülmüş vacib 

problemin həllinə imkan verən, şagirdin sahib oldu-

ğu və ya öyrənməli olduğu biliklərdən istifadə yolla-

rı öyrədilir. Müəllim yeni məzmunlu məlumatların 

əldə edilmə mənbəyini uşaqlara göstərir, bu informa-

siyanı necə əldə etməyin texnologiyasını izah edir.  
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Xülasə. Qabaqcıl texnologiyalardan və kompüter sistemlərindən istifadənin elmi və praktik əsasları, 

məlumatın dəyişdirilməsi və tədris üsulları, başqa ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanarkən müxtəlif hissələrdə və 

ya tam şəkildə istifadə edilə bilər. Tələbələrin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, biliyin mənimsənil-

məsi təhsildə mühüm amillərdən biridir. Tədrisdə öyrənmə texnologiyası mobil olmalıdır. Seçmə hüququmu-

zu təmin etməliyik. Bu, ənənəvi təhsil ilə əlaqəli olmayan və distant təhsil proqramlarından istifadə edərək 

təhsilin müəyyən qədər fərqləndirilməsinin tətbiqi üçün edilir. 
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Резюме. Научно-практические основы для использования передовых технологий и компьютер-

ных систем, модификация информации и методов обучения может быть применена частично или 

полностью при подготовке квалифицированных специалистов различных областей. Развитие умений 

и навыков студентов, приобретение знаний - один из важных факторов в обучении. Технологии обу-

чения в образовании должны быть мобильными. Мы должны обеспечить свое право выбора. Все это 

выполнятся с целью, применить определенную степень дифференциации обучения с использованием 

нетрадиционных и дистанционных образовательных программ. 

Ключевые слова: образование, информационные технологии, методы обучения, компьютер, 

студенты, средства 
 

Summary. Scientific and practical foundations for the use of advanced technologies and computer 

systems, modification of information and teaching methods can be applied partially or completely in the 

preparation of qualified specialists in various fields. The development of students' skills and abilities, the 

acquisition of knowledge is one of the important factors in learning. Learning technologies in education must 

be mobile. We must ensure our right to choose. All this will be done with the aim of applying a certain 

degree of differentiation of learning using non-traditional and distance educational programs. 
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Azərbaycanın müasir inkişafının bir çox 

sahələri universitet məzunlarının ixtisas fəaliyyə-

tinin, təhsili və şəxsiyyətinin əsas komponentləri 

hesab olunan yeni bazar münasibətləri mühitinə 

daxil olmağın vacibliyini müəyyənləşdirir. 

Müxtəlif mərhələlərdə tədrisin növləri 

aşağıdakılardır: 
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- universitet, akademiya, institut, kollec 

təhsil səviyyəsi; 

- fərqli müddətdə olan və təhsil səviyyəsi 

(natamam ali, əsas ali (bakalavr)); 

- tamamilə daha yüksək təhsil səviyyəsi 

(Magistr dərəcəsi); 

Bütün dünyada olan universitetlərdə əsas 

funksiyaları yerinə yetirmə qiymətlərinin art-

ması ilə əlaqədar vacib məsələlərin həllini, yəni 

problemlərin araşdırılması məsələlərini diqqət 

mərkəzində saxlayırlar. 

Elmi ədəbiyyatda "təhsil texnologiyası" 

termininin müxtəlif tərifləri mövcuddur. Kom-

püter elmləri ixtisasına, fərqli yanaşmalar müx-

təlif elmi fikirlərə səbəb olur. Məsələn, təhsil 

prosesinin hər hansı bir xüsusiyyətinə tədris me-

todları istinad edir. Təhsil texnologiyaları hədəf-

lərə ən təsirli nail olmağı təmin edir. Yəni for-

malar, metodlar və tədris vasitələri sistemi olan 

tədris planında nəzərdə tutulmuşdur. Bunlar təh-

sil məzmununun həyata keçirilməsi kimi başa 

düşülür. Eyni zamanda, təhsilin məzmunu, veri-

lən təhsil məlumatlarının tərkibinin, quruluşu-

nun, məzmununun ümumi forması kimi başa 

düşülür. Həm də ixtisasın və təhsil bacarıqları-

nın formalaşmasını təmin edən suallar, tapşırıq-

lar, ilk ixtisas təcrübəsinin toplanması kimi qə-

bul olunur.  

Tələbələrin bilik və bacarıqlarının inkişaf 

etdirilməsi, həm də biliyin mənimsənilməsi təh-

sildə mühüm amillərdən biridir. Təhsil prosesin-

də öyrənmə, həm təhsil fəaliyyətinin təşkili 

üçün, həm də davamlı vasitə olan təhsil forma-

larının tədqiq edilməsində mühüm rol oynayır. 

Təlim metodları şagirdlərin bilik, bacarıq 

və vərdişlərinə yiyələnməsinin, inkişafına yö-

nəldilmiş bir müəllimlə şagird arasındakı qarşı-

lıqlı əlaqə metodlarıdır. 

Təlim alətləri öyrənmə prosesinin sürətini 

artırmaq üçün hazırlanmış xüsusi materialların 

və ya maddi obyektlərin toplusudur. Beləliklə, 

tədris texnologiyası təhsil prosesini real xarakte-

rizə edən və hədəflərimizə çatmağımıza imkan 

verən bir pedaqoji proqram vasitədir. 

"Tədris texnologiyası" iki anlayışdan iba-

rətdir: 

- müəyyən bir təhsil prosesinin həyata ke-

çirilməsi üçün mütəxəssis (müəllim) üçün vacib 

olan xüsusi bir məlumat toplusu; 

- dərsin qurulması prosesi, təşkili və şərtləri. 

Nəticə etibarilə təhsil texnologiyası müəl-

limlərin empirik yeniliklərini və şagirdlərin fər-

di inkişafında nəticələr əldə etməyin yollarını 

nəzərdə tutan bir metoddur. Bu metod, elmi ya-

naşmalardan istifadə edərək, elmi biliklərin di-

daktik tətbiqinə, tədris prosesinin təhlilinə aid 

sistemli bir məqsədi ifadə edən pedaqoji təlim 

vasitəsidir. Təhsil prosesinin təşkili, motivasiya 

və öyrənmə vasitələri daxil olmaqla tələbə, 

müəllim əməyinin birgə fəaliyyətlərinin nəticə-

sidir. Beləliklə, tədris texnologiyası fəaliyyətlə-

rin idarəedilməsi ilə əlaqəli iki prosesi əhatə 

edən təlimin idarə olunmasını nəzərdə tutur. Bu 

proseslər davamlıdır qarşılıqlı əlaqə qurur və 

nəzarət nəticəsində idarəetmə fəaliyyətlərinin 

məzmununa təsir göstərir. Yəni gələcək fəaliy-

yətin təşkilini dəyişdirir. 

Tədrisdə öyrənmə texnologiyası mobil ol-

malıdır. Seçmə hüququmuzu təmin etməliyik. Bu, 

ənənəvi təhsil ilə əlaqəli olmayan və distant təhsil 

proqramlarından istifadə edərək təhsilin müəyyən 

qədər fərqləndirilməsinin tətbiqi üçün edilir. 

Özünütəhsil üçün fürsətlər yaratmaq, müx-

təlif məlumat mənbələrindən istifadə edərək, 

hüquqi və təşkilati əsasların yaradılmasında mə-

lumatların yığılmasını sürətləndirir. Bu halda in-

formasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi əsas 

məsələlərdən biridir. Məsələn, proqram təhsili 

texnologiyalarının meydana çıxması kompüter 

elmlərin inkişafı ilə əlaqələndirilir. Bununla bağlı 

problemli təhsil texnologiyaları insan təfəkkürü-

nün inkişaf qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi-

nin nəticələrinə görə ortaya çıxdı. İnsan fəaliyyə-

tinin problemlərinə dair fəlsəfi və psixoloji tədqi-

qatlar bir elmi yanaşma formalaşdırmışdır. Bu, 

ixtisas fəaliyyətinin modelləşdirilməsi üçün əsas 

olaraq təhsil fəaliyyətinə əsaslanır. 

Yeni təhsil texnologiyasının formalaşması 

aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilməlidir: 

- əsas tədqiqat (imkanları müəyyənləşdir-

mək); 

- tətbiqi tədqiqat (səmərəlilik, nəticələrin 

qiymətləndirilməsi); 

- sənədlərin, dərs vəsaitlərin və proqram 

təminatının hazırlanması. 

Nəticə etibarilə, bu texnologiyanın tətbiqi 

çətinliklə özünü göstərir. Bir çox ehtiyac və tə-

ləblər təhlil olunmur və lazımi sənədlər hazır-

lanmır. Məlumat çoxluğu, təhsil və bazar müna-

sibətlərinin formalaşması, çətin iqtisadi şərtlər 
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insandan aktual məsələlərin həllinə hazır olmağı 

tələb edir:  

-təhsil seçimi, uyğun təlim məzmunun se-

çimi; 

-məlumatdakı boşluqları doldurma bacarığı.  

Təhsil standartlarında tələbələrin müstəqil 

işinin yerinə yetirilməsi üçün ayrılan vaxt artı-

rıldı, tələbələrin tələbi ilə seçmə kurslar tətbiq 

edildi və s.  

İxtisaslı kadrların hazırlanması, yəni kom-

püter elmləri ixtisasına yiyələnməsi və yenidən 

hazırlanması, ixtisas və pedaqoji bacarıqlarının 

formalaşdırılması problemə çevrilir. İslahatların 

aparılmasında tələbələrin verilənlər bazası ilə 

işləmək vərdişləri əsas olaraq götürülür. Bunun 

üçün Excel və Access tətbiqi prorqamların iş 

prinsipi və onların xarakterik xüsusiyyətlərindən 

istifadə edilməsi, kompüter elmləri ixtisasının 

dərindən mənimsənilməsi üçün başlıca amildir. 

Verilənlərin müxtəlif təsvirinə uyğun ola-

raq, verilənlər bazası müəyyən formalarda verilə 

bilər. Çox mürəkkəb olmaqla, verilənlər bazası-

nın yaradılması və ondan geniş surətdə istifadə 

edilməsi çətinlik törədir. Bununla əlaqədar ola-

raq, bütün informasiyaları məğzində cəmləşdi-

rən ümumi verilənlər bazası yaratmaq lazımdır. 

Məhdud çərçivədə verilənlər bazasının müəyyən 

bir sahə üçün uyğunlaşdırılması texnologiyası 

xüsusi olaraq tətbiq edilir. Məhz verilənlər baza-

sını idarəetmə sistemi belə sistemlərə deyilir. 

Verilənlər bazasının yaradılması üçün 

müxtəlif üsul və vasitələrdən istifadə olunur. Ve-

rilənlər bazasına qoyulan başlıca tələblər, belə 

üsul və vasitələrin seçilməsinə və ödənilməsinə 

əsaslanmalıdır. Belə tələblər verilənlər bazasının 

xarakteristikaları adlanır və onlar aşağıdakılardır: 

-daxili strukturun saxlanılması; 

- təkrarlanmanın minimuma endirilməsi; 

- uyğunsuzluğun aradan qaldırılması; 

-verilənlərdən birgə və çoxməqsədli istifa-

də edilməsi. 

Verilənlərdən məhsuldar istifadə edilməsi 

üçün verilənlər bazasının idarəetmə sistemi tə-

ləblərə uyğun olaraq qurulmalıdır. Verilənlərin 

strukturları və onlar üzərində aparılan əməliy-

yatların məcmusu verilənlər modeli adlanır. Ve-

rilənlərin təşkili və işlənməsi konsepsiyası, veri-

lənlərin quruluş tipini əks etdirir.  

Şəbəkə modellərində obyektlərin quruluşu 

bəzi hallarda iyerarxik, çox zaman isə xətti olur. 

Verilənlər bazası elə tərtib edilə bilər ki, o, 

müəyyən xüsusiyyətləri özündə əks etdirsin. 

Başqa modellərindən fərqli olaraq, verilənlərin 

relyasiya modelləri, istifadəçiyə uyğun olaraq, 

cədvəl formasında verilir. Bu modeldə, məlu-

matlara müraciət edilən zaman əlverişli olduğu-

na görə, ondan daha çox istifadə edilir. Verilən-

lərin relyasiya modeli ən azı iki sətir və iki sü-

tun olmaqla cədvəl formasında yaradılır. Ümu-

miyyətlə, əlaqəli olan cədvəllər, eyni atributların 

qiymətlərinin bərabərliyinə görə relyasiya mo-

deli müəyyən edilir. 

Ümumiyyətlə, mükəmməl proqramlaşdır-

ma dilinin olması mürəkkəb alqoritmlərin kom-

püterdə reallaşdırılması üçün mühüm vasitələr-

dən biridir. Yaradılmış verilənlərin istifadəsini 

nizamlamaq üçün verilənlər bazasının idarəetmə 

sisteminin imkanları tətbiq edilir. Qeyd edək ki, 

verilənlər bazasının inteqrasiyası saxlanılan mə-

lumatların minimum təkrarlanmasını təmin edir. 

Məntiqi modeli əks etdirən verilənləri verilənlər 

bazasının idarəetmə sistemi nizamlayır. Müəy-

yən predmet sahəsində informasiya obyektlərini 

verilənlər bazası özündə birləşdirir. Verilənlər 

bazasının idarəetmə sistemində istifadə edilən 

modelə uyğun olaraq verilənlərdən səmərəli isti-

fadə edilir. Zəruri məlumatların verilənlər baza-

sında daha çox olması çoxsaylı istifadəçilər 

üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Eyni vaxtda 

ümumi verilənlər bazasından bir neçə istifadəçi 

istifadə edə bilər. Eyni vaxtda bir neçə istifadəçi 

ümumi verilənlərlə işləyən zaman idarəetmə sis-

temi verilənlərin mühafizəsini təmin edir. 

Ümumiyyətlə, idarəetmə sisteminə aşağı-

dakılar daxildir: 

- müxtəlif obyektlərdə modelin verilənlə-

rin təkrarlanması; 

- onlarda düzəlişlərin sadələşdirilməsi və 

verilənlərin bir dəfə daxil edilməsi; 

- birinin digərini inkar etməməsi və veri-

lənlərin uyğunluğu; 

- verilənlər bazasının bütövlüyü və tamlığı; 

- çoxaspektli müraciət imkanının verilən-

lər bazasında olması; 

- verilənlərin verilənlər bazasında ixtiyari 

seçilməsi; 

- istifadəçilər üçün verilənlərdən müxtəlif 

məsələlərə görə istifadə edilməsi. 
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İstifadəçilərin praktik işinin avtomatlaşdı-

rılmasının əsasını müxtəlif sahələrdə idarəetmə 

sistemi təşkil edir. 

Praktiki işlər üçün istifadəçi tərəfindən bir 

sıra amillərin olduğunu nəzərə alsaq, onda veri-

lənlər bazasını idarəetmə sisteminin seçilməsi 

üçün aşağıdakılar lazımdır: 

- texniki təminat, mövcud baza proqram, 

disk və əməli yaddaşı və onların konfiqurasiyası; 

- əlavə tələbatlara ehtiyacı nəzərə alaraq 

təlimatın işlənib hazırlanması;  

- verilənlərin modellər üzrə növü; 

- informasiya modelinin məntiqi quruluşu; 

- verilənlər bazasının zəruri funksional 

vasitələrin idarəetmə sistemində olması; 

- idarəetmə sistemində, verilənlər bazası-

nın istifadəçi arasında dialoq vasitəsi kimi olma-

sı və istifadəçinin ixtisas səviyyəsi. 

İdarəetmə sistemində verilənlər bazası tət-

biqi proqramlar paketi formasında göndərilir. 

Proqram ayrı-ayrı xırda proqram toplularından 

ibarət olmaqla kompüterdə reallaşdırılır. Veri-

lənlərin kompüterdə işlənməsi üçün, ilk növbə-

də, verilənlər bazasının idarəetmə sistemi kom-

püterə yüklənməlidir. Verilənlər bazasının ida-

rəetmə sistemi fərdi kompüterlər üçün yüksək 

üstünlüyə malikdir. Verilənlər bazasının modifi-

kasiyasına və genişləndirilməsinə əlverişli şərait 

yaradılması üçün bu cür məlumatlar bazasının 

işlənib hazırlanması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, həm də verilənlər baza-

sının idarəetmə sistemindən mürəkkəb tipli mə-

sələlərin həlli üçün geniş imkanlar üzə çıxır. 

Ekranda Access pəncərəsi görünürsə, 

Access tətbiqi proqramının yüklənməsi təsdiqlə-

nir. Verilən məsələnin yerinə yetirilməsi üçün 

əməliyyatları müəyyən edən əmrləri Accessin 

menyusu özündə birləşdirir. Başqa verilənlər 

bazasının idarəetmə sistemindən fərqli olaraq, 

Access verilənlər bazasını ixtiyari rejimdə yeri-

nə yetirir. Verilənlər bazası ilə işləməyə imkan 

verən birinci dialoq pəncərəsi də Access yüklən-

dikdən sonra ekranda görünür. Bu zaman "Ya-

ratmaq" əmrini verdikdən sonra pəncərənin File 

menyusunun sağ tərəfində təzə işçi pəncərədən 

yeni verilənlər bazası qaydası qeyd edilir. Bu re-

jim yerinə yetiriləndən sonra ekranda yeni pən-

cərə açılır. Burada təşkil olunacaq verilənlər ba-

zası adlandırılır. Yaradılan verilənlər bazası 

yaddaşda qeyd olunmuş ad altında saxlanılır. 

Təzə açılan pəncərənin sol yanında Access ob-

yektləri təqdim edilir. Access obyektlərinin əsas 

tipləri, verilənlər bazası pəncərəsində formalar, 

sorğular, hesabatlar, səhifələr, cədvəllər və mo-

dullar kimi verilir.  

İstifadəçi File menyusundan açmaq əmrini 

qeyd edib verilənlər bazası ilə işləmək lazımdır-

sa, onda açılan pəncərədən bazanın adını seçə-

rək ondan istifadə edir. 

Seçilmiş tipdən olan müraciətlərin siyahı-

sını Accessdə göstərmək üçün əvvəlcədən işçi 

sahəsi verilənlər pəncərəsində seçilir. Verilənlər 

bazasını yaratmaq üçün ilkin sətirdə üç düymə 

açılan pəncərədə verilir. Həmin düymələrin və-

zifələri aşağıdakı kimidir: 

- Aç (Открыть, Open) düyməsi seçilmiş 

makrosun icrasına, sorğunun adlanmasına, for-

manın, cədvəlin, habelə hesabata baxılmasına 

imkan verir; 

- Layihələndir (Конструктор) düyməsi ta-

mamlama işləri aparmaq üçün, ilk başlanğıcda 

yaradılmış hər hansı obyektin üzərində lazımi 

qaydaya keçməyə imkan verir; 

- Yeni (Создать, New) düyməsi təzə hər 

hansı obyektin yaradılmasına icazəni təsdiqləyir. 

Accessin ilkin pəncərəsi 7 növ obyektdən 

ibarət olmaqla çox sadə quruluşa malikdir: 

- Əsas obyekt cədvəl - verilənlər baza-

sıdır; 

- Verilənlər bazasını işləmək üçün sorğu 

obyekti xüsusi quruluşa malik olaraq ondan isti-

fadə olunur; 

- Sorğular vasitəsilə verilənlər nizamlanır, 

birləşdirilir, süzgəcdən keçirilir, dəyişdirilir və 

seçilir; 

- Mövcud olan verilənlərə baxmaq üçün 

Formadan istifadə edilir. Bu obyektin köməyi 

ilə bazaya yeni verilənlər əlavə yerinə yetirilir; 

- Hesabat - verilənlərin əlverişli şəkildə 

çap edilməsi onun köməyi ilə edilir. 

Cədvəli yaratmaq, layihəçi rejimində la-

zımdırsa, açılan yeni pəncərədə istifadəçi sahə-

dəki verilənlərin tipini göstərir. Müxtəlif xassə 

və atributlar olmaqla, sahədə verilənlərin tipi ilə 

bağlı olan digər xüsusiyyətlər pəncərənin aşağı-

sında müəyyənləşdirilir. Uyğunluq olmaqla tələ-

bə cədvələ ad verir. İlkin pəncərəyə yeni yara-

dılmış cədvəlin adı avtomatik olaraq əlavə olu-

nur. Cədvəli ustanın köməyi ilə istifadəçi yarat-

maq istəyirsə, onda yaradılması lazım olan cəd-
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vəlin parametrlərini daxil edir. Cədvəlin struktu-

runda sonrakı mərhələdə dəyişiklik olacağı, yəni 

forma ilə verilənlərin əlavə edilməsi yerinə yeti-

rilir. Eyni qayda ilə ilkin pəncərəyə yeni yaradı-

lan cədvəlin adı daxil edilir. Verilənlərin həyata 

keçirilməsi üsulu ilə daxil edilməsi seçildikdən 

sonra addımda sahənin adı daxil edilir. Sonra isə 

sahələrə yeni cədvəl, uyğun olaraq yaradılır. 

Yaradılma üsulu ilə əlaqədar olaraq, cədvələ 

verilənlər daxil edilir. Verilənlər bazasında işlə-

mək üçün qrafik interfeysin layihələndirilməsi 

sahəsində Access istifadəçiyə geniş imkanlar 

verir.  
Problemin aktuallığı. Ali təhsilin inkişafın-

dakı tendensiyalar Azərbaycan təhsil müəssisələrinin 

statusunda dəyişikliklər etməyə təkan verir. Bu, in-

formasiya-kommunikasiya texnologiyasından istifa-

dənin, həm də informasiya və analitik texnologiyala-

rın tətbiqi ilə sıx əlaqəli olan universitet tələbələrinin 

təhsili üçün xüsusilə vacibdir. Bu mənada universi-

tetlərin gələcək ümumi və xüsusi təhsilinin tərkibi-

nin, forma və metodlarının getdikcə artan səmərəli-

lik səviyyəsi tədqiq edilməlidir. 

Problemin elmi yeniliyi. Universitetlərin 

kompüter elmləri ixtisasları üçün yeni məzmun 

müəyyənləşdirmək və həmin məzmunun mənimsə-

nilməsi üçün yeni vasitələr və metodların tətbiqi üz-

rə əlaqəli sistem qurmaqdır. Bu məqsədlə dünyanın 

rəqəmsal texnologiyalarına aid ən son məlumatlar, 

problemlər və onların həlli üsullarını reallaşdırmaq 

üçün əsaslandırılmış sistemin işlənməsinə aid yara-

dıcı tapşırıqlar tərtib etməkdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Qabaqcıl 

texnologiyalardan və kompüter sistemlərindən istifa-

dənin elmi və praktik əsasları, məlumatın dəyişdiril-

məsi və tədris üsulları, başqa ixtisaslı mütəxəssislər 

hazırlanarkən müxtəlif hissələrdə və ya tam şəkildə 

istifadə edilə bilər. 
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Резюме: В данной статье раскрыто значение аналитического чтения, интерес к которому 

огромен, поскольку одной из основных задач обучения иностранному языку студентов, является 

создание навыков чтения с беспереводным нахождением информации из текста. Аналитическое 

чтение отдельно учит пониманию текста. В отличие от других видов чтения, аналитическое чтение 

является средством понимания сложных текстов и преодоления языковых трудностей.  
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Xülasə: Bu məqalə, maraq həddən artıq olduğu analitik oxuların əhəmiyyətini açıqlayır, çünki şagird-

lərə xarici dil öyrətməyin əsas vəzifələrindən biri mətndən məlumatların fasiləsiz tapılması ilə oxu vərdişləri-

nin yaradılmasıdır. Analitik oxu mətni anlamağı ayrıca öyrədir. Digər oxu növlərindən fərqli olaraq analitik 

oxu mürəkkəb mətnləri anlamaq və linqvistik çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün bir vasitədir. 

Açar sözləri: analitik oxu, sintetik oxu, denotasiya, obyekt, analiz 

 

Summary: This article reveals the importance of analytical reading, the interest in which is huge, 

since one of the main tasks of teaching a foreign language to students is the creation of reading skills with 

the uninterrupted finding of information from the text. Analytical reading teaches text comprehension 

separately. Unlike other types of reading, analytical reading is a means of understanding complex texts and 

overcoming linguistic difficulties. 
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Потребностью современного изучения 

иностранного языка является поиск рацио-

нальных вариантов обучения. Основным эле-

ментов обучения иностранному языку явля-

ется, бесспорно, полнозначная разговорная 

речь, которая предполагает общение в сво-

бодной форме, использование монологичес-

кой речи, активное участие в коммуникатив-

ной обстановке. Следует отметить, что эле-

ментом обучения неродному языку является 

пополнение лексического запаса через чте-

ние, а в нашем исследовании мы затронем 

аналитическое чтение. 

Аналитическое чтение рассматривается 

как один из главных компонентов обучения 

иностранному языку. Основным материалом 
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для обучения языку являются тексты (худо-

жественные или нехудожественные), так как 

они обладают колоссальным потенциалом 

лингвистического, культуроведческого ха-

рактера, имеют познавательную функцию, 

способствуют нравственному воспитанию 

обучающихся. 

Рассмотрим, что такое чтение и анали-

тическое чтение. Чтение – это вид речевой 

деятельности, при котором происходит по-

нимание и восприятие текста, имеющего 

соответствующую информацию, и эта ин-

формация перерабатывается. Информация 

содержится в тексте. Текст – это, по мнению 

Л.С. Валгиной, высшая коммуникативная 

единица или целостная единица, состоящая 

из коммуникативно-функциональных эле-

ментов, организованных в систему для осу-

ществления коммуникативного намерения 

автора текста соответственно речевой ситуа-

ции. Текст имеет свою определенную струк-

туру, задачу. Структура текста характе-ризи-

руется построением единиц текста: текст – 

микро или макроструктура – целое высказы-

вание – межфразовое единство или блоки, 

которые придают целостность всему. К еди-

ницам текста относятся абзацы, главы, раз-

делы и т.д.  

Аналитическое чтение – это учебный 

вид деятельности, при котором читатель сос-

редотачивает внимание на анализ информа-

ции, полученной из текста и имеющую цель 

– выполнение коммуникативной задачи. 

Этот вид чтения предполагает изложение 

текста в сокращенном варианте, то есть обу-

чающиеся должны найти и выделить нуж-

ную информацию, и на еѐ основе составить 

свой текст. Новый текст не должен отходить 

от темы и идеи оригинального текста, а его 

задача – передать содержимое оригинала, но 

в несколько раз короче. В отличие от син-

тетического чтения, аналитическое чтение 

направлено на разбор более сложных тек-

стов, в которых преобладают определенные 

трудности не только в чтении, но и в пере-

воде. Исходя из этого, отметим, что аналити-

ческое чтение более трудоемкий процесс в 

овладении информацией в тексте.  

Выше мы затронули синтетическое чте-

ние, которое проще в сравнении с аналити-

ческим, и слова в этом виде чтения могут 

быть поняты без обращения к словарю, и в 

этом поможет антиципация. В процентном 

соотношении лексики у синтетического чте-

ния процент понимания доходит до 8-10%, а 

у аналитического чтения – 2-3%.  

При работе с аналитическим текстом 

обучающиеся работают с несколькими вида-

ми информации: текст и его осмысление, 

определение стиля текста, сведения об авто-

ре текста, какие выразительные средства 

были использованы. Студенты приходят к 

выводу, что текст – это такая структура, каж-

дой элемент которой имеет свое значение и 

занимает определенное место в смысловом 

значении текста.  

В аналитическое чтение входят знания 

и умения, включающие в себя разные осо-

бенности. К умениям относятся: определение 

главных и второстепенных героев, выявле-

ние темы и ремы, нахождение синонимов, 

антонимов, неологизмов, определение сти-

листики текста, умение находить лингвисти-

ческие, культуроведческие ценности, созда-

ние своего отношения к тексту, оценивание 

реалий жизни. Обучающиеся должны на ос-

нове знаний и умений прочувствовать прочи-

танное, понять его содержание. Отметим, 

что знания и умения должны быть сконфигу-

рированы в процессе обучения.  

Аналитическое чтение иноязычного 

текста направлено на то, чтобы найти и 

осмыслить различные виды информации и 

произвести анализ текста студентами само-

стоятельно, опираясь на умение анализиро-

вать, адаптировать и комментировать инфор-

мацию. Также аналитическое чтение направ-

лено на критическое осмысление получен-

ного и дать ему право на коммуникативное 

включение обучающимися.  

Чтение рассматривается как особый 

вид речевой деятельности, совмещающий в 

себе процессы мыслительной деятельности, 

имеющие смысловую направленность. Инте-

рес к проблеме обучения чтению огромен, 

так как это обучение имеет целенаправлен-

ную деятельность в мировоззрении человека. 

Чтение, также как и письмо, является слож-

ным процессом взаимодействия адресатов. А 

приобретение навыка чтения является сос-
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тавляющей изучения как родного, так и 

неродного языка.  

Многие ученые подразумевают значе-

ние чтения как важную составляющую вос-

приятия (Р.Е. Баранов, А.Н. Соколов, О.А. 

Дмитриева, Е.И. Пассов и др.), также под-

черкивали рецептивный характер чтения. На-

пример, О.А. Долгина так определяет чте-

ние: ―Чтение – рецептивный вид речевой 

деятельности, направленный на восприятие и 

понимание текста‖. Текст – это завершенное 

единство, имеющее лексико-грамматически-

смысловые отношения между звеньями этой 

структуры; текст занимает темарематичес-

кую позицию, а также может помочь при 

обучении чтению  материала по повторяе-

мости, изучаемой предметной области и 

формированию своего чтения.  

Основным объектом обучения аналити-

ческому чтению является содержательная 

сторона текста и получение необходимой ин-

формации не должно останавливать обучаю-

щегося, а необходимо требование дальней-

шего совершенствования и применения по-

лученных знаний и умений. Аналитическое 

чтение акцентировано на точном понимании 

всех слов, форм, словосочетаний и предло-

жений. Отметим, что аналитическое чтение 

учит и языку, а в нашем случае – это нерод-

ной язык.  

Аналитическое чтение по Фоломкиной 

делится на просмотровое, ознакомительное, 

изучающее и поисковое. Основным видом 

является изучающее и поисковое. Методис-

ты рассматривают изучающее чтение как об-

щее понимание такой информации, которая 

содержится в тексте. Изучающее анал-ити-

ческое чтение прорабатывается при хорошем 

произнесении, перечитывании. К этому виду 

могут быть даны тестовые задания, исходя 

из заданного текста. Обучающиеся, не смот-

ря на трудности (новые слова, незнакомые 

фразы, цитаты и т.д.), должны самостоятель-

но преодолеть эти лакуны для понимания 

прочитанного.  

Поисковое чтение предполагает необ-

ходимую информацию в зависимости от 

определенных вопросов, например, указать 

название, время и т.д. При поисковом чтении 

необходимо прочтение всего текста для того, 

чтобы сконцентрироваться в нахождении 

требуемой информации. При этом учиты-

вается и время поиска, так как это является 

показателем быстрого ориентирования в 

прочтении текста.  

Аналитическое чтение, художественное 

или профессиональное, направлено на по-

нимание содержания цели и проблемы текста, 

учитывая его структуру. Любой текст дает 

определение навыка при обучении неродного 

языка, так как информируемые слова вливаю-

тся в речевой поток для пополнения лексичес-

кого запаса, а также для развития речи обу-

чающегося. Студенты неязыковых специаль-

ностей могут овладеть умением работать не 

только с художественным произведением, но 

и с научным текстом. Встречая незнакомые 

слова, обучающиеся должны внести их в 

свою речь для употребления. Также могут 

быть в тексте слова, которые будут понятны, 

исходя из прочитанного текста.  

Методисты, говоря об аналитическом 

чтении, отмечают несколько этапов обуче-

ния: первичный синтез, анализ и вторичный 

синтез. Каждый этап имеет свою цель. На 

первом этапе происходит обсуждение темы 

текста, а также заголовка и абзацев. Этот ме-

тод предполагает и прием антиципации, то 

есть предугадывание того, о чем будет гово-

риться далее. Следующий этап – анализ – 

направлен на проведение дискуссии, упраж-

нений, установление причинно-следствен-

ных связей. На третьем этапе – вторичный 

синтез – дается оценка прочитанному, идет 

осмысление идеи, замысла текста.  

Для разработки аналитического чтения 

следует сделать отбор учебных материалов и 

принять во внимание аутентичность чтения, 

насыщенность информации, доступность, 

объем, актуальность, значимость. В современ-

ных пособиях по русскому языку как ино-

странному включают различные интерактив-

ные методы обучения, которые направлены на 

качественное изучение языка. Аналитическое 

чтение является эффективным, если отбор 

материала для чтения подан системно, учи-

тывая адаптацию обучающихся к обучению 

чтения, обогащающих их словарный запас.  

Следует отметить, что в методике тер-

мин аналитическое чтение объясняется по-
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разному. Так, А.И. Новиков связывает анали-

тическое чтение с денотатами. Денотат – это 

предмет, явление, процесс, который состав-

ляет содержание языкового выражения или 

по-другому – объекты реальной действитель-

ности, отраженные в мышлении. Таким 

образом, денотатная структура включает в 

себя содержание текста, то есть анализ тек-

ста, интерпретацию, идею обучения и фор-

мирование действий умению обучаться. Как 

было сказано нами выше, умение является 

звеном аналитического чтения, организую-

щее понимание текста на таких этапах, как 

лингвистический, культуроведческий, стра-

новедческий. Следует отметить, что обучаю-

щиеся понимают текст тогда, когда могут 

пересказать его собственными словами, опи-

раясь на свои знания, опыт в овладении язы-

ком. Языковеды отмечают три типа понима-

ния: идентификация, ассимиляция и аккомо-

дация. Все три типа являются составляющи-

ми критического мышления при аналитичес-

ком чтении, и кроме этих элементов можно 

выделить логически связанные, как ясность, 

краткий пересказ, следствие, образец, заклю-

чение. Процесс обучения чтению должен 

проходить не только на уровне текста, но и 

на уровне абзацев, а это дает основание для 

достижения его логического понимания. 

Рассмотрим пример аналитического чтения 

на тексте ―Товарищество передвижников‖. 

В России в конце 19-го века сформирова-

лась товарищество передвижных художест-

венных выставок. Художников, участвовав-

ших в этих выставках, называли передвижни-

ками. Художники, которые были допущены на 

конкурс, должны были написать картину на 

заданную тему. Но 14 художников хотели на-

писать на свою избранную тему. Им отказали 

в этом, и они покинули Академию. Это собы-

тие назвали ―бунтом четырнадцати‖. Среди 

известных художников были Иван Крамской, 

Константин Маковский. Художники образо-

вали Санкт-Петербургскую артель художни-

ков. Затем преобразовали в ―Товарищество 

передвижных художественных выставок‖.  

Передвижники имели свои цели: изуче-

ние разных сторон народной жизни, разви-

тие любви к искусству, сближение интелли-

генции с народом.  

Спустя какое-то время к передвижни-

кам присоединились художники И. Репин, В. 

Суриков, И. Шишкин, А. Васнецов, И. Леви-

тан и другие. Первая выставка передвижни-

ков была открыта в Петербурге 29 ноября 

1871 года. Большим успехом пользовались 

картины А. Саврасова ―Грачи прилетели‖, Н. 

Ге ―Петр Первый допрашивает царевича 

Алексея Петровича в Петергофе‖. 

Главным принципом передвижников 

было реалистическое изображение жизни. В 

картинах внимание уделялось деталям, пси-

хологизму. Большую помощь художникам 

оказал известный коллекционер-меценат П. 

Третьяков. он приобретал работы передвиж-

ников, помогая и материально, и морально. 

Третьяков заказывал картины мастерам. Так 

был написан портрет Л. Толстого художни-

ком И. Крамским.  

Товарищество передвижников действо-

вало более пятидесяти лет. За это время 

было осуществлено более сорока выставок. 

Это товарищество сыграло огромную роль в 

развитии искусства России. 

 

Аналитические упражнения по тексту 

 

1. Определите тему и мысль текста. 

2. Понятно ли Вам, почему художни-

ков стали называть передвижниками? Что 

произошло в Академии? 

3. Имели ли цели передвижники? 

4. К какому стилю можно отнести этот 

текст? Почему? 

5. Сколько лет существовало товари-

щество? Сыграло ли товарищество роль в 

развитии искусства России? 

6. Найдите все глаголы в тексте. Поче-

му нам так необходимы глаголы в речи? 

(глагол нам нужен для обозначения дейст-

вия, каждый должен знать, в каком состоя-

нии находится предмет, как протекает про-

цесс. Термин ―глагол‖ относится к старосла-

вянскому слову ―глаголить‖, то есть – гово-

рить. Одним из значений глагола является 

―речь‖. Глагол занимает второе место по час-

тоте употребления после существительного.) 

7. Выпишите слова, являющиеся глаго-

лами прошедшего и настоящего времени, 

помещая их в разные столбики:  
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сформировалось сыграло 

называли занимает 

была открыта оказал 

уделялось имели 

покинули пользовались 

хотели написать является  

написал допрашивает 

8. Объясните значение слов «артель», 

«меценат». 

Исходя из вышесказанного, можно ска-

зать, что методика обучения чтению основы-

вается на таких положениях, как интерес к 

тексту с позиции структурно-смысловой еди-

ницы и обучения аналитическому чтению 

художественной и нехудожественной лите-

ратуры, имеющая цель – извлечение из мате-

риала нужной информации. Основой обуче-

ния чтению является умение выделять из 

текста наиболее важные элементы, учитывая 

и то, что аналитическое чтение является 

самостоятельным видом речевой деятель-

ности. Чтобы обучение было успешным, 

необходимо применять соответствующие уп-

ражнения, направленные на знание структур-

но-смысловую организации текста.  
Актуальность проблемы. Аналитическое 

чтение – целеустремленное чтение, так как ана-

лизируется информация с целью выполнения ка-

кой-либо коммуникативной задачи. 

Новизна проблемы. Аналитическое чте-

ние предполагает разделение текста на комбини-

рованные элементы с целью образования нового 

текста. 

Практическая значимость проблемы. 
Аналитическое чтение является актуальным в 

процессе самого чтения текста, помогает студен-

там преодолевать языковые трудности в изуче-

нии РКИ. 
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―Ədəbiyyatda daha çox keçmiş, bir az da 

gələcək var, amma indiki zaman yoxdur. Kino-

da, filmdə isə yalnız keçməkdə olan indiki za-

man var" (Jean-Luc Godard)  

Kino mülahizələri müharibədən sonrakı 

dövrdən bəri inkişaf etmişdir: bu barədə məqalə-

lər toplusu şəklində çoxsaylı tədqiqat əsərləri, 

antologiyalar, nəzəri əsərlər yazılmışdır. Frances-

co Casetti "Nəzəriyyələr" kitabında bizə 1945-ci 

ildən bəri kino müharibədən sonrakı dövrlə "yeni 

perspektivlər və yeni təhlil növləri" və s. dən da-

nışır. Beləliklə, kino tədricən 20-ci əsrin yeni təd-

qiqat obyektlərindən birinə çevrilir. 

Bədii spesifikliyin tanınması və bizi ma-

raqlandıran ədəbiyyat, rəsm, fotoqrafiya və di-

gər sənətlər kimi kinonun, filmin də dil tədrisin-

də öyrənənin inkişafına kömək edə biləcək mü-

vafiq bir vasitə olması məsələsi aktuallaşır. 

Bu xüsusda, Jean-Luc Godard, "kino, film 

vasitəsilə hər şeydən danışırıq, hər şeyə nail olu-

ruq" deyə qeyd edir. Ancaq auditoriyada kino-

nun istifadəsi ilə bağlı texnologiyalar hər il bir 

qayda olaraq dəyişir. Artıq bir televizora və ya 

bir videokameraya ehtiyac yoxdur.  

Tələbələr indi əsasən medianın, çox sayda 

KİV-in və internetdə və televiziyada mövcud 

olan audiovizual materialların əhatəsindədirlər. 

Ancaq əvvəlcə "kinoya getmək" məsələsini ay-

dınlaşdıraq. Bəziləri dostları və ailəsi ilə əylən-

cəli vaxt keçirmək, digərləri özü üçün yeni mə-

dəni və bədii üfüqlər açmaq və ya yeni tanışlıq-

lar və ya ünsiyyət qurmaq fikrindədirlər və s.  

Bu müşahidələr təhsildə kino ilə bağlı 

suallar və mübahisələrə tam uyğun gəlir. Kino 

auditoriyada mədəni və bədii bir vektor kimi qə-

bul edilməlidirmi?  

Qeyd edildiyi kimi, "Yeddinci sənət‖ filmi 

formalaşdırmağa qadir olan orijinal bir bədii və 

mədəni mühiti təmsil edir. 

XXI əsr təhsilində yeni dövr başlayır. "7-

ci sənət və məktəb" məqalələrində Alain Zama-

ron və Guy Lavrilleux istifadənin mümkün 

məqsədlərini aydın və qısa şəkildə göstərir və 

tələbəyə tədrisdə kinematik dəstək tövsiyə edir-

lər. Animasiya şəkilləri ilə fərdi bir perspektiv 

qurmaq və tənqidi münasibəti inkişaf etdirmək 

mümkündür fikrini ifadə edirlər. 

Bildiyimiz kimi, İnformasiya və Kommu-

nikasiya Texnologiyaları (İKT) vasitələri sosial 

həyatda olduğu kimi, təhsildə də müəllim və tə-

ləbələrin həyatının vacib tərkib hissəsinə çevri-

lib. Son dövrlərdə dərslərdə, xüsusən də dil 

dərslərində İKT-nin tətbiqi təhsil sahəsində ən 

çox müzakirə olunan məsələlərdəndir.  

Dilin tədrisində texnologiyaların istifadəsi-

nin inkişaf prosesinə təsir göstərən iki məqam əsas 

götürülür: sosial elmlər sahəsində ortaya çıxan nə-

zəriyyələrin dil tədrisinə təsiri; informasiya texno-

logiyalarında olan inkişaf hadisələri [5, s.14].  

Dil tədrisində ―dinləyib-danışma‖ kimi 

(audio-lingual) yanaşma 1940-cı illərdə sosial 

elmlər sahəsində ortaya çıxan davranış nəzəriy-

yəsi nəticəsində bir metod olaraq yaranıb. Bu 

metodun da nəticəsində məhz dil laboratoriyala-

rı qurulub [6,s. 18]. 

―Audio-lingual‖ metod müharibə dövrün-

də istifadə olunduğuna görə ―Army metod‖ - 

―ordu metodu‖ da adlanırdı. Bu yeni metod II 

dünya müharibəsi zamanı Amerika ordusunun 

heyətinə dil öyrətmək məqsədilə get-gedə inki-

şaf etdirildi. Müharibədən sonra isə 1950-ci il-

lərdən başlayaraq xalq arasında da istifadə olun-

mağa başladı. 1957-ci ildə Sovet İttifaqının 

Sputnik qələbəsindən sonra ABŞ adı çəkilən 

metoda daha çox maraq göstərir və xarici dil 

tədrisinə daha böyük yatırımlar qoyur. Ölkədəki 

bütün məktəb və universitetlərdə dil laboratori-

yaları açılır [5,s.14].  

Bu hadisə 1960-cı illərdən etibarən Avro-

pada da böyük marağa səbəb olur və ardınca bü-

tün dünyaya səs salır. Başda Fransa, İngiltərə, 

Almaniya olmaqla bir çox ölkələr bu sahəyə bö-

yük yatırımlar etməyə başlayır. Və dil laborato-

riyalarında slayd proyektorları, onun ardınca isə 

kino aparatları istifadə olunmağa başlayır. Am-

ma 1970-ci illərə qədər istifadə olunan dil labo-

ratoriyaları 70-ci illərin sonundan yox olmağa 

başlayır.  

1970-ci illərdə yeni - Vıqotski və Piaje tə-

rəfindən irəli sürülən ―Koqnitivizm‖ nəzəriyyəsi 

və Xomskinin ―Davranış quruluşu‖ nəzəriyyəsi-

nin nəticəsi olan ―koqnitiv-kommunikativ‖ ya-

naşma ortaya çıxır. Audio-lingual metodunda 

dil öyrənən müəyyən bir nümunə və ya cümlə 

öyrənirdisə, koqnitiv-kommunikativ metodda 

isə əvvəllər qarşılaşmadıqları vəziyyətə uyğun 

cümlələr qura biləcək bir sistem öyrənirlər. Belə 

bir məhsuldar mexanizmi əldə edən tələbə bu 

dildə istədiyi qədər cümlə işlədərək şərh edə bi-

lər. Koqnitiv-kommunikativ metodun məqsədi 
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xarici dil öyrənənlərin bu dilin daşıyıcıları kimi 

danışmasını təmin etməkdir. Bunun üçün də, ilk 

növbədə, TV-lərdən istifadə olunmağa başlayıb. 

Bu dövrdə fransız və ingilis dilli kimi dilləri da-

ha geniş kütləyə çatdırmaq üçün TV kanalları 

yaradılır və bu istiqamətdə proqramlar, verilişlər 

yayımlanırdı.  

Digər tərəfdən İKT sahəsində də nəzərə-

çarpan irəliləyişlər var idi. Bu inkişafdan dil öy-

rətmə sahəsi də öz öhdəsinə düşənə sahib oldu. 

1960-cı illərdə inkişaf etməyə başlayan kompü-

ter texnologiyası ilə dil öyrədilməsində texnolo-

giya istifadəsi başqa bir istiqamət aldı.  

İnformasiya və kommunikasiya texnologi-

yalarını aşağıdakı qruplara ayırmaq olar: 

1. İnformasiya texnologiyaları – müasir 

cəmiyyətdə informasiyanın emalı və gücə qə-

naət edilməsi üçün kompüterlərdən istifadə edir. 

2. Telekommunikasiya texnologiyaları – 

radio və televiziya yayımlarını, telefonları və s. 

əhatə edir. 

3. Şəbəkə texnologiyaları - ən çox tanına-

nı internetdir, lakin bu sahədə mobil telefon tex-

nologiyalarının, peyk kommunikasiyalarının və 

digər inkişaf etməkdə olan kommunikasiya növ-

lərinin də adını çəkmək mümkündür. 

Məşhur metodist Penny Urun fikrincə, kom-

püter və internet önəmli öyrətmə materialıdır.  

Müasir texnologiyalar artıq bizim həyatı-

mızın ayrılmaz bir parçasına çevrilib. Biz gün 

ərzində e-mail poçt ünvanımıza gələn ismarıcla-

rı cavablandırır, sosial şəbəkələrdə iştirak edə-

rək qarşılıqlı məlumat bölüşür və ya yeni infor-

masiya əldə etmək üçün internetdən, qlobal şə-

bəkələrdən istifadə edirik. Demək olar ki, fər-

qinə belə varmadan günümüzün əksər hissəsini 

bu cür texnologiyalardan istifadə edərək keçiri-

rik. Hətta dövrümüzdə insanların əksəriyyəti sə-

hər yuxudan oyanarkən ən azı yarım saatını 

facebook, instagram, twitter kimi sosial şəbəkə-

lərdə xəbər oxuyaraq, axşamlar da yatmazdan 

öncə minimum bir saatını eyni vəziyyətdə keçi-

rir. Bunu da qeyd edək ki, məhz bu səbəbdən 

xəbər saytlarının əksəriyyəti xəbər və digər pay-

laşımlarını insanların işə, dərsə gedən və çıxan 

vaxtı paylaşırlar ki, oxunma sayına təsir etsin.  

L. Ruban (1998) isə təhsil sahəsində tex-

nologiyanın istifadəsinə görə insanları iki kate-

qoriyaya bölürdü: texnofob və texnofillər.  

Azərbaycanda eyni terminləri sovet təhsil 

sistemi tərəfdarları (texnofob) və Avropa təhsil 

sistemi tərəfdarları (texnofil) ifadələri ilə əvəz 

edə bilərik. Belə ki, birinci qrup təhsildə İKT 

vasitələrinin, autentik materialların istifadəsinə 

ehtiyac olmadığını, əksinə, bu texnologiyaların 

öyrənənlərin fikrini yayındırdığını qeyd edir. 

Bunu da vurğulayırlar ki, Sovet dövründə belə 

texnologiyalardan istifadə olunmadığı halda təh-

sil və təhsilli şəxslər yetərincə idi. İkinci qrup 

isə, dərslərdə müasir texnologiyaların istifadəsi-

nin böyük əhəmiyyəti olduğu, İKT vasitələri və 

autentik materiallardan istifadə ilə keçirilən 

dərslərin öyrənənlərin diqqət və marağını daha 

çox çəkdiyi fikrinin tərəfdarlarıdır. Bundan baş-

qa, Avropa təhsil sistemini dəstəkləyənlərin fik-

rincə, müasir metodlar öyrənənlər üçün daha 

çox motivasiya verir, ünsiyyət qura bilmə baca-

rıqlarını inkişaf etdirir, ənənəvi metod isə dili 

passiv vəziyyətdə saxlayırdı. 

İngilis dilinin tədrisində İKT-dən düzgün 

istifadə edilməsi tədris prosesini səmərəli et-

məklə yanaşı, tələbələrin yeni biliklər qazanma-

ğa, öyrənməyə marağını artırır, onları daha hə-

vəsli edir, müəllimin məşğələyə hazırlıq prose-

sini asanlaşdırır. Əgər əvvəllər tələbələr fənlərə, 

mövzulara dair məlumatları tədris vəsaitlərin-

dən, dərsliklərdən, televiziya verilişlərindən 

alırdısa, artıq bunları internet, elektron kitab və 

s. əvəz edir. Dil dərslərində İKT-dən, autentik 

tədris materiallarından elə istifadə etmək lazım-

dır ki, öyrənənlər dərs prosesində fəal iştirak et-

sinlər, öz əməyinin bəhrəsini görsünlər və özlə-

rini qiymətləndirə bilsinlər [4, s.17].  

İlk baxışdan təhsildə İKT-dən, autentik 

materiallardan istifadə çətin və mürəkkəb görü-

nə bilər, lakin bu belə deyil. İKT, autentik mate-

riallar dərs prosesini sadələşdirir, onu daha da 

asanlaşdırır, dərsi daha maraqlı, dinamik və çe-

vik edir və eyni zamanda tələbələri dil daşıyıcı-

sının nitqinə hazırlayır.  

Mütəxəssislər sübut etmişlər ki, tələbələr 

universitetə daxil olduqdan sonra onlarda idrak 

prosesi müəyyən qədər ləngiməyə başlayır. 

Məhz buna görə də dərsləri elə təşkil etmək la-

zımdır ki, onlar tələbələrin motivasiyasını artır-

sın, emosiyalarına təsir edə bilsin və onları fəal 

dərs prosesinə cəlb etməyi bacarsın. Bunun da 

bir neçə həll yolu mövcuddur. Bunlardan biri in-

gilis dili dərslərində texnologiyanın müxtəlif 
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növlərindən istifadə edilməsi, autentik material-

lardan düzgün və səmərəli istifadə olunmasıdır. 

Bu zaman tələbələr dərslərdə fəal şəkildə iştirak 

etməyə can atırlar. Bütün bunlara isə İKT-dən 

düzgün, autentik materiallardan məqsədyönlü 

şəkildə istifadə etməklə nail olmaq olar. İngilis 

dilinin interaktiv təlim üsulları ilə tədrisi hər bir 

tələbənin imkan və ehtiyaclarını, müxtəlif bilik 

səviyyəli tələbə auditoriyasını nəzərə alan pro-

sesdir. Təlim prosesində əsas mahiyyət ondan 

ibarətdir ki, təlim öyrənənlərin yalnız elmi bilik-

lərlə zənginləşməsi demək deyil, həmçinin on-

larda təfəkkürün formalaşması, biliklərin müstə-

qil şəkildə əldə edilməsi, mənimsənilməsi, baca-

rıq və vərdişlərin, şəxsi keyfiyyətlərin təşəkkül 

tapmasıdır [1,s.211].  

Gənc nəslin müasir tələblər səviyyəsində 

təhsil alması, gənclərin bilik və intellektual sə-

viyyəsinin yüksəldilməsi, onların gələcəkdə ka-

mil mütəxəssis və ləyaqətli vətəndaşlar kimi ye-

tişməsi təhsildə İKT-nin tətbiqindən də asılıdır. 

Bugünkü məktəb müasirlik baxımından əvvəl-

kindən daha fərqli, daha çox məlumatlı tələbə 

qrupları ilə üz-üzədir. Bu dəyişikliklərin qarşıya 

çıxardığı çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün 

daha çox informasiya və kommunikasiya texno-

logiyalarının köməyinə ehtiyac duyulur. Belə ki, 

İKT vasitəsilə autentik materiallardan istifadə 

tələbələrə dünyada gedən qlobal dəyişiklikləri 

dərk etməyə imkan yaradır [8]. 

Hal-hazırda ingilis dilinin öyrənilməsində 

başlıca məqsəd tələbələrin ünsiyyət qurmaq ba-

carığını inkişaf etdirməkdir. Lakin, demək olar 

ki, Azərbaycanda tələbələr real ingilis dili mühi-

ti ilə əhatə olunmurlar. Buna baxmayaraq, onlar 

televiziya verilişlərindən, radio yayımlarından, 

internetdən, müxtəlif proqramlardan istifadə 

edərək dili öyrənə bilirlər. Azərbaycanda həm 

məktəb, həm də universitet mühitində öyrənən-

lər daha çox sözləri əzbərləməklə dil öyrənirlər. 

Müəllimyönlü dərslərdə, əsasən qrammatikanın 

öyrədilməsi, imtahana əsaslanan mühazirələrin 

təşkili üstünlük təşkil edir. Beləliklə, onlar dili 

real situasiyadan kənar öyrənməli olurlar, bu sə-

bəbdən də dildən istifadə etmək bacarığı çox az 

inkişaf edir və dili təcrübədən keçirə bilmədik-

ləri üçün tez unudurlar. Digər önəmli məsələlər-

dən biri də dil auditoriyalarında öyrənənlərin sa-

yıdır. Belə ki, onların sayı çox olduqda müəl-

limlə ünsiyyət qurma imkanı da azalır.  

İnternetdən, autentik materiallardan istifa-

də olunması, digər fənlərdə olduğu kimi, ingilis 

dilinin tədrisində də böyük irəliləyişlərə yol 

açdı. Bu həm də tədris metodologiyasında geniş 

imkanlar yaratdı. İnternet tələbələrə real situasi-

yalarda iştirak etmək imkanı verməklə yanaşı, 

həm də beynəlmiləl mənbələrdən istifadə edərək 

birbaşa ingilis dilini eşidərək, danışaraq öyrənə 

bilmək imkanı verdi. Bu yolla tələbələr dil baca-

rıqlarını daha da inkişaf etdirir, beynəlxalq pers-

pektivlərini genişləndirir, təcrübə əldə edir və öz 

dünyagörüşlərini artırırlar. Texnologiyanın inki-

şaf etməsi cəmiyyətin də fasiləsiz inkişafına təsir 

göstərmişdir. Biz həyatımızı texnologiyasız tə-

səvvür edə bilmərik. Buna görə də digər fənlərdə 

olduğu kimi, İKT-nin ingilis dilinin tədrisində 

istifadə olunması, autentik materiallardan, film-

lərdən, videokliplərdən istifadə bir çox üstünlük-

lər və yeniliklər əldə etməyə imkan verir, tədris 

prosesini daha da asanlaşdırır [1,s. 211].  

Günümüzdə müəllimlərin dəyişən dünya 

ilə ayaqlaşması, öz tədrisində yeni texnologiya 

və metodlardan bəhrələnməsi vacibdir. Tədrisdə 

İKT vasitələrindən istifadə tələbələri cəlb və 

motivasiya edən yeni üsul və vasitələrdir. Yeni 

texnologiyalardan istifadə etməklə tələbə və 

müəllimlər çoxsaylı orijinal materiallardan ya-

rarlanmaq imkanı əldə edirlər. Artıq tələbələr 

öyrənərkən əzbərçiliklə deyil, özlərini həqiqi dil 

mühitində iştirak etməklə inkişaf etdirmək im-

kanı qazanırlar. Statistikalar göstərir ki, artıq 

ənənəvi metod olan qrammatik tərcümə metodu 

istifadə olunmur.  

İnternet sonsuz sayda orijinal material, 

tapşırıq, fəaliyyət və kurslarla zəngindir. Müəl-

limlik sənəti isə yaradıcılıq tələb edir. Müəllim-

lərin həmin materialları olduğu kimi deyil, yara-

dıcı şəkildə tələbələrə təqdim etməsi dərsə və 

materiala marağı daha da artırar. Həm də müəl-

limlər öz yaradıcı fikirlərini internet vasitəsilə 

paylaşaraq öz həmkarlarının və tələbələrin də 

onun fikirlərindən yararlanmasına şərait yarada 

bilər. Həmçinin müəllimlər öz rəylərini, təklif 

və iradlarını bildirməklə metod və yaradıcı fəa-

liyyətlərini daha da inkişaf etdirə bilərlər. 

Dil ünsiyyət vasitəsi olaraq sosial həyat 

hadisəsidir. Məhz buna görə də dil təlimində 

kommunikativ yanaşmanın istifadəsi alim və 

metodistlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. 

Sözü gedən yanaşma dili kommunikativ dil mü-
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hitində öyrənməyə şərait yaradır, çünki yeni dil 

öyrənən zaman tələbələr kommunikativ bacarı-

ğa malik olmalıdırlar. Dil bilmək yalnız həmin 

dilin qrammatikasını, tələffüz və leksikasını bil-

mək demək deyil, bu həm də real şəraitdə dildən 

istifadə etməyi öyrənmək deməkdir. Bunun 

üçün də dilin praqmatikasına da yiyələnmək la-

zımdır. İnternet vasitəsilə dil öyrənmək əlçatan 

olsa da, yalnız bu şəkildə öyrənmək düzgün ya-

naşma deyil. Belə ki, öyrənənin ünsiyyətinə, öy-

rənmə perspektivlərinə, nailiyyətlərinə, psixoloji 

durumuna və bir çox məsələlərə diqqət yetirən 

müəllimin olması vacibdir. 

Ənənəvi üsullarla dərs keçən müəllimlər-

dən yeni innovativ üsulla dərs keçməsi üçün bir 

sıra şəxsi və peşəkar xüsusiyyətlər tələb olunur. 

Bəzi insanlar kompüterdən sadəcə oyunlar oyna-

maq üçün, bəziləri də dil daşıyıcıları ilə yazışa-

raq, danışaraq ünsiyyət qurmaq üçün istifadə 

edir. Ümumiyyətlə, tələbələrin İKT-yə autentik 

materiallara, xüsusilə, filmlər, videokliplər, mah-

nılar və s. əsaslanan dərsi uğurla başa vurması 

üçün müəllimlərin təlim keçməsi əhəmiyyətlidir. 

Bəzən də elə hallar olur ki, müəllimlərin kompü-

ter bacarıqları gənc tələbələrə nisbətən az olur, 

bu isə öz növbəsində, müəllimlərə qarşı inamsız-

lıq yaradır. Hər bir halda həm müəllim, həm də 

tələbələr üçün praktiki əhəmiyyət daşıyan sadə 

bacarıqları öyrənmək önəmlidir. Vindovsu aç-

maq, Excel, Word kimi proqramlarda minimum 

işləyə bilmək, yanlışlıqla açılmış proqramdan 

çıxmaq kimi sadə bacarıqları bilmək, bir müəllim 

üçün qələmə malik olmaq qədər əhəmiyyətlidir. 

Bəhs etdiklərimiz çox asanlıqla qısa müddətdə 

mənimsənilə bilən bacarıqlardır. Müəllim və tələ-

bələrin bu cür sadə bacarıqlara malik olması on-

ların diqqət və vaxtlarını daha çox dili təcrübə-

dən keçirməyə sərf etməsi deməkdir.  

Müəllimlər dərsdən öncə özləri həm mate-

rial axtarmalı, həm də özlərinə tam əmin olmaq 

üçün kompüterdən istifadə etməli, digər müəllim-

lərlə fikir mübadiləsi aparmaqdan çəkinməmə-

lidirlər. Hətta, əgər mümkündürsə və ehtiyac var-

sa, təcrübəli müəllimlərin metodikasından isti-

fadə edə, onlarla birgə dərs tədris edə və onların 

internetdən istifadəsini müşahidə edə bilərlər. 

Tələbələrin əksəriyyəti internetin, autentik 

materialların təcrübəli istifadəçiləridir və öz bi-

liklərini bölüşməkdən çox məmnun olurlar. 

Müəllimlər bu vəziyyətdən narahat olmaq əvəzi-

nə onların bacarıqlarından istifadə edə bilərlər, 

təbii ki, bu daha yaxşı nəticə verər. Tələbələr də 

öz növbəsində texnofob və texnofillərə bölünür-

lər. Texnofoblar dərslərdə kompüter istifadə et-

məkdən narahat olurlar. Bu tipli tələbələrdə mo-

tivasiya yaratmaq üçün auditor fəaliyyətlərində 

başlanğıc çalışmalardan istifadə etmək, ilk dərs-

lərdə onları bacarıqlı tələbələrlə birlikdə işlət-

mək, qrup işləri təşkil etmək daha yaxşı nəticə 

verər. Beləliklə, onların öyrənməsi get-gedə 

asanlaşacaq. 

Müəllim nəzərə almalıdır ki, tələbələr 

kinestetik, vizual və auditor olmaqla üç yerə bö-

lünürlər. Birinci tiplər müəllim təlimat verərkən 

klaviatura və siçana toxunma imkanı verilməyən 

fəaliyyətlərdə maraqlarını itirir, dərsdə həvəssiz 

olurlar. Vizual tələbələr təqdimatların, diaqram-

ların olduğu dərslərdə daha çox motivasiyalı, 

diqqətli olurlar. Üçüncü tip - auditorlar isə 

müəllimlə göz təması olmasa belə, tapşırığı et-

məzdən əvvəl müəllimin təlimatını dinləyirlər. 

Auditor tapşırıqları tərtib edilərkən bütün bu 

kriteriyalar nəzərə alınmalıdır [7, s. 60-61]. 

Dili İKT vasitəsilə autentik materiallar ilə 

tədris etməzdən öncə müəllim gərək öz hazırlığı-

nı və bacarığını, eyni zamanda, təhsil müəssisə-

sinin minimum texniki hazırlığını yoxlasın. Belə 

ki, dərsi İKT ilə tədris edə bilmək üçün ən azı bir 

kompüter, internet bağlantısı, printer, səsucaldan 

və bir sıra əsas proqramlar lazımdır [7, səh 22]. 

İKT-yə əsaslanan autentik materiallarla dil 

tədrisi dedikdə, buraya kompüterlə və internetlə 

dil öyrətmə, eyni zamanda öyrənmə daxildir. 

Məlum olduğu kimi, kompüter internetdən daha 

öncə yaranmışdır. Bu səbəbdən də dil tədrisində 

ilk olaraq kompüterdən istifadə olunmuşdur. 

Elmi araşdırmalar göstərir ki, əvvəllər bu sahədə 

heç də kompüterə və ya internetə ehtiyac olma-

mışdır, lakin kompüterin kəşfindən sonra bir 

çox sahələr kimi təhsil sahəsində də buna zəru-

rət yarandı və kompüterləşmə başladı. Nəticədə 

dil tədrisinə kompüterlə dil öyrənmə daxil oldu 

[2.s.167]. 

Kompüteryönlü dil öyrənmə kompüterdən 

istifadə etməni və bunun vasitəsilə öz dil biliklə-

rini inkişaf etdirməni əhatə edir. Beləliklə, dil öy-

rənmə daha da asan və əlçatan olur [3, s. 320 s.]. 

Kompüterlə dil öyrənməyə ilk dəfə ABŞ-da 

1950-ci illərdə başlanılmış, ilk olaraq ali təhsilin 

ilkin pilləsinə tətbiq edilmiş və kiçik həcmli 
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layihələr şəklində həyata keçirilmişdir. Bu layi-

hələrin ilkin nümunələri Yeni Zelandiyada 1970-

ci ildə Collet tərəfindən, 1975-cı ildə fransız alimi, 

1970-ci ildə kompüter proqramçısı Qraham Devis 

və Rex Last, 1972-ci ildə Şimali Amerika alimləri 

tərəfindən həyata keçirilib [2. s.167]. 

Kompüter sadəcə bir cihazdır, o, informa-

siyanı özündə saxlaya, emal edə və ya ötürə 

bilir. Kompüter bütün dünyada insanlar tərəfin-

dən ya hər hansı bir tədqiqat üçün, ya da işlə-

mək, əylənmək, və s. vasitələr üçün istifadə olu-

nur. Kompüter insan tərəfindən yaradılmış bir 

cihaz olaraq insan tərəfindən verilən təlimatları 

yerinə yetirmək üçün proqramlaşdırılmışdır. Bu-

nunla da, qeyd edə bilərik ki, kompüterin tədris-

də rolu sadəcə tədris vasitəsi olmaqdır və onun 

tədrisdə nə dərəcədə effekt verməsi isə onu isti-

fadə edən tələbə və ya müəllimdən asılıdır. 

Müəllim isə, dövrün tələblərinə müvafiq 

olaraq, autentik materiallardan məqsədyönlü isti-

fadə etməyi, virtual ünsiyyət, onlayn və oflayn ün-

siyyət vasitəsilə dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətə hazır 

olmaq üçün asandan çətinə, sadədən mürəkkəbə 

prinsipinə müvafiq cizgi, sənədli və bədii filmlərlə 

yanaşı videokliplər, roliklərlə də işləməyi nəzərdə 

tutmalıdır. Tədrisin bu cür təşkil olunması isə, mə-

nimsəmənin keyfiyyətini artırır və qarşıya qoyul-

muş məqsədə - tələbələrin real ünsiyyət şəraitinə 

hazır olmalarına zəmin yaradır. 
Problemin aktuallığı. Qloballaşma dövründə 

ingilis dilinin xüsusi rolundan dolayı gənclərin bu 

dilin öyrənilməsinə böyük maraq göstərmələrini nə-

zərə alaraq deyə bilərik ki, ingilis dilinin tədrisinə 

yeni ideyaların və innovativ metodların tətbiq edil-

məsi olduqca vacib və aktualdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Azərbaycanın çox-

şaxəli siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrinin inkişaf 

etdiyi dövrdə müasir dünyada qlobal dili statusunu 

qazanmış ingilis dilinin dövrün tələblərinə uyğun 

olan səviyyədə tədrisi problemi xüsusi əhəmiyyət 

kəsb etmiş olur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. İxtisas dili 

olan xarici dilin autentik filmlərdən istifadə etməklə 

tədris edilməsi dil mühitinin olmadığı şəraitdə tələ-

bələrə dil daşıyıcılarının mədəniyyəti, onların yaşa-

dıqları və dildən real ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə 

etdikləri sosiomədəni məkanla daha yaxından tanış 

olmaq üçün imkanlar yaradır. 
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Xülasə. Bu məqalənin yazılması son zamanlarda metodist və onların xidmətlərilə bağlı Azərbaycanda 

aparılan araşdırmaların nəticəsindən irəli gəlir. Belə ki, metodist xidmətinin bir çox ümumtəhsil məktəblərin-

də, xüsusilə region məktəblərində müəllimlər və ümumilikdə pedaqoji heyət tərəfindən lazımi şəkildə dəyər-

ləndirilmir və onların xidmətlərindən faydalanmırlar. Bu məsələlərin altında yatan səbəbi anlamaq üçün me-

todistlərə metodistin kimliyi, onun təhsildə rolu və gələcəkdə metodistlərin təhsilə verəcəkləri töhfə araşdırı-

lıb. Bu prosesdə dünyada bir çox təcrübələr öyrənilib və ölkə daxilində araşdırma aparılıb. Araşdırmaların 

nəticəsində metodistin yüksək bilik, müxtəlif bacarıq və səriştələrə malik olması, metodiki xidmətin səmərəli 

olması üçün onun bir sıra rol və funksiyaları özündə cəm etməsi təzahür edib. Fəqət ölkədaxili araşdırmanın 

nəticəsinə əsasən, metodistlərin bir sıra səriştə və bacarıqlara malik olmaması onların lazımı şəkildə dəyər-

ləndirilməməsində və fəaliyyətlərin effektivliyinin az olmasında öz əksini tapır.  

Açar sözlər: metodistin kimliyi, metodiki xidmət, metodistin rolu, metodistin funksiyaları, peşəkar müəllim 

 

Резюме. Причина написания этой статьи - результат недавнего исследования методистов и их 

услуг в Азербайджане. В ходе исследования было выявлено, что методисты и их деятельность не 

ценятся должным образом со стороны учителей и общего педагогического состава, в особенности в 

региональных школах. Для того, чтобы понять причины возникновения этих проблем, был изучен 
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мировой опыт в этой сфере и проведено исследование в Азербайджане. Личность методиста, 

многократность и сущность его ролей в образовании и вклад методистов в будущее страны были 

изучены. В результате исследования мирового опыта было выявлено, что методист должен обладать 

разными навыками и компетенциями. Наряду с этим, для эффективности его методической 

поддержки, методист должен уметь выполнить несколько ролей и функций. В итоге исследование 

внутри страны обнаружило, что методисты не ценятся со стороны педагогического состава из-за 

отсутствия ряда нужных навыков и компетенций для эффективности их услуг. 

Ключевые слова: личность методиста, методическая деятельность, роли методиста, 

функции методиста, профессиональный учитель 

 

Summary. The purpose of this article is to demonstrate results of recent research conducted in 

Azerbaijan. The study revealed that mentors and their services were not appraised properly and benefited of 

by teachers particularly in the regions of the country. Along with research of mentors in Azerbaijan, study of 

world experience in this regard were conducted. Identity of a mentor, multiplicity and essence of their roles 

and functions in education, and their contribution in the future of the country were examined. Results of the 

inquiry of world experience (desk research) in this sphere discovered that a mentor should possess a number 

of competencies and skills. Accompanied by aforementioned findings, a mentor should be able to perform 

several roles and functions for efficiency of their support for teachers. However, exploration of mentors in 

Azerbaijan found that mentors lack a number of relevant competencies and skills that, in their turn hinder 

effectivity and proper appreciation of their work.  

Key words: identity of mentor, mentor activity, roles of mentor, functions of mentor, professional 

teacher 

 

GiriĢ 

Baxmayaraq ki, metodik xidmət yeni 

konsepsiya deyil, amma bu sahə çox sayda 

araşdırmaçıların (9; 13) diqqətini cəlb edir. Bir 

sıra ölkələrdə (məs. Türkiyə, Rusiya), həmçinin 

Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində meto-

dist adlı bir ixtisas (fakültə) yoxdur, lakin meto-

dist adlı vəzifə vardır (21; 22; 24). Bu vəzifəyə 

yiyələnmək üçün metodist özünü inkişaf etdir-

məli, ixtisasartırma və peşəkar inkişaf kurslarına 

getməlidir. Dövlət təhsil müəssisələrində çalışan 

metodist dövlət tərəfindən bu vəzifəyə təyin 

olunur və onun hüquq və vəzifələri dövlət tərə-

findən sənəd şəklində tərtib olunur. Həmin sənə-

də uyğun metodistlərin peşəkar fəaliyyətinin nə-

ticələri qiymətləndirilir.  

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnsti-

tutunun Metodik Dəstək Mərkəzi 2021-ci ildə 

ölkənin bir sıra regionlarında 200 metodist ara-

sında (metodkabinet rəhbərləri daxil olmaqla) il-

kin araşdırma aparıb. Aparılan araşdırmada mü-

şahidə, müsahibə və sənəd yoxlama instrument-

lərindən istifadə olunub. Bir çox meyarlar həm-

çinin metodistlərin çalışdığı regionlarda ümum-

təhsilə verdikləri fayda (metodistin peşəkar və 

məktəblərin inkişafına yönəlmiş fəaliyyəti) və 

onun məzmunu yoxlanılıb. Data analizi onu 

göstərir ki, metodistlər ümumtəhsil sisteminin 

təkmilləşməsi və inkişafı yolunda məktəblər 

tərəfindən işə cəlb olunmur və özləri də bu işdə 

həvəsli deyillər. Yuxarıda qeyd edilən məsələlə-

rin qaynağı kimi aşağıdakı səbəblər bildirilmiş-

dir. İlk növbədə bir çox metodistə, metodistin 

təhsil sitemində hansı funksiyanı daşıdığı aydın 

deyil, həmçinin əməkhaqqı azdır. Digər halda 

əsas səbəblərə müəllim-metodist arasında kom-

munikasiya çatışmazlığı, həmçinin hər iki tərə-

fin münasibətlərində üzə çıxan eqo hissinin tə-

zahürüdür.  

Fərqli araşdırmalar nəticəsində əldə edilən 

məlumat və metodistə verilən təriflər müxtəlif-

dir. Bəzi alimlərin fikrinə görə metodist gənc və 

təcrübəsiz müəllimlərə müəssisədə səmərəli iş-

ləməyə kömək edən, onların peşəkar fəaliyyətlə-

rində və inkişafında metodik, psixoloji və elmi 

dəstək göstərən (12) daha yaşlı və təcrübəli ixti-

saslaşmış müəllimdir (9). Nyancom isə Kram və 

İsabellanın metodistə verdiyi tərifdən daha fərq-

li yanaşma ilə çıxış edir. Belə ki, Nyancoma gö-

rə metodist olmaq üçün daha yaşlı və təcrübəli 

olmaq kifəyət etmir. Üstəlik, təhsil müəssisələ-

rində baş (təcrübəli) müəllimin metodist rolunda 

gənc müəllimlərə daha səmərəli metodiki dəstək 

göstərə biləcəyi mənasını daşımır (10). Ona gö-

rə metodist olmaq üçün bir sıra müxtəlif bilik, 

bacarıq və səriştələrə yiyələnmək lazımdır. Bu 

yolda uğur şüurlu, məqsədyönlü və davamlı 

özünüinkişafdan asılıdır. Təsadüfən toplanmış 
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təcrübədən daha çox, qarşıya daha çətin məq-

sədlər qoyub, onlara çatmaq lazımdır (6). Za-

man, səy və daxili motivasiya bu məqsədlərə 

çatmaq üçün ən vacib amillərdir. Nəticədə bu 

yolda əldə edilən yeni metodları inkişaf etdir-

mək ixtisaslaşmış müəllimin metodist olmasına 

imkan yaradır (6).  

Vavilova, Solovova, Dareş və Playko isə 

metodist anlayışına daha spesifik tərif veriblər. 

Onlara görə, professional təhsil sistemində 

metodist təlim-tərbiyyə sistemində ixtisaslaşmış, 

müəllimlərin peşəkar inkişafını dəstəkləyən, on-

ların peşəkar pedaqoji bilik və təcrübələrinin ya-

ranmasına, təkmilləşməsinə və davamlı şəkildə 

inkişaf etməsinə töhfə verən bir mütəxəssisdir. 

Roulinin (15) fikirlərinə əsasən isə metodist da-

vamlı öyrənən, fərqli fikirlərə açıq olan və hər 

zaman peşəkar inkişafın yollarını araşdırıb tətbiq 

edən mütəxəssisdir. Digər tərəfdən Orland-Barak 

və Hasin (11) vurğulayırlar ki, yaxşı metodist 

təşkilatçılıq bacarığı olan, qarşılıqlı münasibətlər 

quran, nəzəriyyəni təcrübəyə çevirən və fənn bi-

liyi yüksək olan bir mütəxəssisdir. Beləliklə, yu-

xarıda qeyd edilən fikirlərin heç biri daha yaşlı 

və təcrübəli müəllimin metodist olmaq üçün şərt 

olduğunu təsdiqləmir.  

 Metodistin peşəkar iş fəaliyyətində isə 

əsas yer tutan məsələlərdən biri təlim-tərbiyə işi 

ilə bağlı məlumatın, metodların öyrənilməsi, 

sistemləşməsi, yayılması və inkişafıdır (18). 

―Xalq təhsilində‖ (24, s. 202) metodist öz funk-

sional vəzifələrini yerinə yetirmək üçün metodi-

ka ilə peşəkarcasına məşqul olan pedaqoji heyət 

kateqoriyasına aiddir. Metodiki xidmət təcrübəli 

və yeni müəllimlərə dəstək və yol göstərmə me-

xanizmi kimi xarakterizə olunur (8). Bundan 

əlavə, metodist müəllimlərin işini planlaşdırır, 

onların fəaliyyətinə rəhbərlik edir, peşəkar inki-

şafı yolunda müxtəlif seminar və konfranslar 

keçirdir (4). Alimlərin topladığı sübutlar göstə-

rir ki, metodiki xidmətin təhsil müəssisəsinin in-

kişafına müsbət təsiri var (19). Belə ki, aparılan 

araşdırmaya görə keyfiyyətli metodiki xidmət 

alan müəllimlər digər müəllimlərdən fərqli ola-

raq karyera pilləsində daha tez ucalır, gördükləri 

işi sevir və ondan zövq alırlar (2). Digər araşdır-

malara görə, metodiki xidmətin keyfiyyəti me-

todika siyasətinin təbiətindən və onun icrasının 

keyfiyyətindən asılıdır (7; 14; 16; 17). Belə ki, 

metodika siyasəti ölkədən ölkəyə dəyişir və bu 

xidmətin təhsil müəssisəsinə olan faydaları araş-

dırılır, nəticəyə uyğun dəyişir, ya da təkmilləşir.  

Elm (pedaqoji, psixoloji və metodiki) və 

təhsil praktikası arasında bir vasitəçi olmaq, pe-

daqoji heyətin davamlı peşəkar inkişafını təmin 

etmək metodistin ən başlıca öhdəliklərindəndir 

(4; 22). Beləliklə, metodistin əsas professional 

metodiki fəaliyyəti onun pedaqoji heyətin peşə-

kar fəaliyyətinin və təhsil proseslərinin təşkilini 

əhatə edir. Digər tərəfdən də müasir təhsilin tə-

ləblərinə cavab vermək üçün, metodistlərin pe-

şəkar fəaliyyətlərində bir sıra istiqamətlər və 

rollar təzahür edir (3), (Qraf 1).  

 

Qraf 1. Metodistin daşıdığı funksiyalar, 

istiqamətlər və icra etdiyi rollar nümayiş edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texnoloji fəaliyyətin əsas xüsusiyyətlərini 

qeyd etsək, burada Vavilova və Barnet tərəfin-

dən qeyd edildiyi kimi metodist, müəllimlərin 

peşəkar inkişafı üçün vacib olan məlumatı peda-

qoji heyətə çatdırır, pedaqoji metodiki və məlu-

mat xarakterli vəsaitləri sistemləşdirir və peşə-

kar inkişafın müasirləşdirilməsinə dəstək göstə-

rir. Bundan əlavə, metodist pedaqoji heyətin in-

novativ, aktual, peşəkar təcrübələrini aşkar edir, 

öyrənir, ümumiləşdirir, təsvir edir və təhsil 

müəssisələrində pedaqoji heyətlə bölüşür. Müəl-

limlərin peşəkar təcrübəsinin qeydə alınmasın-

da, metodiki vəsaitlərin hazırlanmasında və elmi 

məqalələrin yazılmasında müəllimlərə kömək 

edir. Gənc və təcrübəli müəllimlərin attestasiya-

dan, diaqnostik qiymətləndirmələrdən uğurlu 

nəticələr əldə etmələri üçün istiqamət verir (22). 

Metodistin texnoloji nailiyyəti pedaqoji fəaliy-

yətin normalarını müəyyən etməsi və həmin 
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normaların nəzəri təcrübəsini praktiki təcrübəyə 

ixrac etməsindən ibarətdir (22). Məsələn, müəl-

limin iş fəaliyyətində qarşılaşdığı çətinliyi ana-

liz edir, onların səbəblərini araşdırır və onları 

aşmaq üçün metodlar irəli sürür. Bundan əlavə 

metodist öyrənilmiş yeni texnologiyalardan da-

ha səmərəli istifadə etmək üçün, onları bir bank 

formasında arxivdə saxlayır və lazım gələndə 

digər müəllimlərlə bölüşür (1; 22). 

Metodistin peşəkar fəaliyyəti öz növbəsin-

də, pedaqoji heyətin iş fəaliyyətində qarşılaşdıq-

ları çətinlikləri aradan qaldırmasına kömək edir. 

Bundan əlavə müəllimlərin peşəkar inkişaf 

proqramlarının hazırlanması, İKT bilik və baca-

rıqlarının inkişafının təmin edilməsi, əldə edilən 

bilik və bacarıqların müəllimlərin iş fəaliyyətinə 

inteqrasiya edilməsi və başqa fəaliyyətləri özün-

də ehtiva edir. Metodist müəllimlərin innovativ 

və metodiki fəaliyyətlərinin keyfiyyətini artır-

maq üçün motivasiya xarakterli və stimullaşdırı-

cı tədbirlər görür. Müəllimlərə lazım olan müx-

təlif tipli sənədlərin, vəsaitlərin hazırlanması və 

toplanmasında dəstəkləyici rol oynaması isə me-

todistin idarəçilik fəaliyyət növünə daxildir (4). 

Metodistin araşdırma fəaliyyətinə ümumtəhsil 

müəssisələrində elmi-metodiki araşdırmaların, 

təhlillərin aparılması, innovativ təlim-tədris tex-

nologiyaların öyrənilməsi, öyrədilməsi və tətbi-

qi daxildir (22). Metodistin ekspert fəaliyyətinə 

isə müəllim fəaliyyətinin ekspertiziyası, qiymət-

ləndirmə meyarlarının hazırlanması, müəllimin 

peşəkar fəaliyyətinin ekspert müşahidəsi və qiy-

mətləndirilməsi daxildir (21; 22).  

Yuxarıda sadalanlardan aydın olur ki, 

ümumtəhsil müəssisələrində müəllimlərin peşə-

kar inkişafına yönəlmiş metodist-müəllim mü-

nasibətlərində, metodist bir neçə rolda çıxış edə 

bilər (22) və hər bir rolun fərdi səmərəlilik sə-

viyyəsi var (12).  

Metodist - informator/məlumat verən 

Bu rolda metodistin əsas peşəkar funksi-

yası məlumatın (məs.; yeni təlim strategiyaları, 

konfrans, seminarlarla bağlı məlumatlar) peda-

qoji heyətə ötürülməsidir. Metodist bu rolu 

uğurla icra edə bilməsi üçün, öz iş sahəsində 

yüksək ixtisaslı mütəxəssis olmalı, bilik və təc-

rübəsini digərlərinə ötürməkdə yüksək qabiliy-

yətə malik olmalıdır. Təhsil sahəsində müəllim-

metodist əlaqələri metodistmərkəzli olduğu 

üçün, onun aktivliyi üstünlük təşkil etməli, mü-

vafiq sahə və mövzularda müəllimlərin sualları-

na çevik cavab verməyə hazır olmalıdır. Bundan 

əlavə müəllim-metodist əlaqələrində və qarşılıq-

lı iş fəaliyyətində müxtəlif aktiv və interaktiv 

metodlardan istifadə etməlidir.  

Tompsona görə aktiv iş metodu müəllim-

ləri iş görməyə və gördükləri işin mahiyyətini 

anlamaq üçün düşünməyə cəlb etmə prosesidir. 

Aktiv iş metoduna daxil olan taktikalar bir-biri-

ni izləyir. Onlar tanıĢ olma (yeni məlumat əldə 

etmək məqsədilə video və ya qısa təqdimatlar 

izləmək), cəlb etmə (metodist və digər müəllim-

lərlə əldə etdikləri məlumatları müzakirə et-

mək), aktiv iĢ (müzakirə edilənlərin nəticələrini 

iş fəaliyyətində istifadə etmək) və əks etmədir 

(görülən işin ilkin planını və nəticəsinin bir daha 

müzakirə etmək, ehtiyac məqamında inkişaf et-

dirmək). Aktiv metodiki xidmətin məqsədi 

müəllimlərin sadəcə iş görmələri yox, gördüklə-

ri işin mahiyyətini və məsuliyyətini anlamaq və 

bu yolda inkişaf addımları atmaqdır. Lıfenko isə 

əlavə edir ki, müəllimləri aktiv işə cəlb etməz-

dən əvvəl, birinci növbədə metodist aktiv dəstək 

strategiyalarını (məs. kiçik qrup müzakirələri, 

düşün və bölüş fəaliyyəti) müəyyən etməli və 

fəaliyyət planı tərtib etməlidir. Sonda isə meto-

dist aşağıdakı sualları özündə aydınlaşdırmalıdır.  

1. Bu ilin sonunda tabeliyimdə olan müəl-

limlər hansı bilik və bacarıqlara yiyələnməlidir? 

2. Hansı aktiv dəstək modeli əsas məqsə-

də çatmağa imkan yaradacaq? 

İnteraktiv iş metodu müəllimlərin dəstək-

təlim prosesinin aktiv iştirakçılarına çevrilməsi-

nə, düşünməsinə, beyin fırtınası etməsinə, gəli-

nən nəticəni qrupda bölüşməsinə (cüt və ya qrup 

şəklində) imkan yaradır. Bu prosesə metodist-

müəllim, müəllim-müəllim münasibətləri, audio, 

video və vizuallardan istifadə və sonda nümayiş 

strategiyaları daxildir. İnteraktiv iş metodu nəin-

ki müəllimlərin fənn biliyinin inkişafına, həmçi-

nin onların marağının, komanda ruhunun artırıl-

masına, özünə güvən və özünü ifadə etmək ba-

carığının artmasına kömək edəcək (18; 23). 

Nəhayət, metodist-informator dövri peda-

qoji nəşrləri analiz edib sistemləşdirdikdən son-

ra müəllim və məktəb idarə heyətini bu vəsait-

lərlə təmin edir. Bu funksiyaları professional şə-

kildə yerinə yetirə bilməsi üçün, metodist özünə 

inamlı, sualları əlçatan bir şəkildə təqdim et-
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mə/izah etmə bacarığına malik olmalı və öz təc-

rübəsinə maraq oyada bilməlidir (22; 24).  

Metodist-analitik 

Metodist-analitik müəllimlərin metodiki 

fəaliyyətlərinin, təlim-tədris prosesinin monito-

rinq nəticələrinin, pedaqoji heyətin məlumat yö-

nümlü ehtiyaclarının diaqnostikasını və analizi-

ni aparmağı bacarmalıdır (24). Qeyd edilənlər-

dən əlavə, metodist-analitik fərdi və kollektiv 

konsultasiyalar aparmalı, keyfiyyətli diaqnosti-

ka nəticəsində müəllimlərin iş fəaliyyətində ya-

şadıqları problemləri analiz etməli və çatışmaz-

lıqları aradan qaldırmağa kömək etməlidir (20). 

Yadev və digərlərinin apardığı araşdırmaların 

nəticələrinə görə müəllimlər iş fəaliyyətlərində 

müxtəlif təhsilalanların ehtiyaclarının balansının 

olmaması, motivasiyadan düşmək, valideyn dəs-

təyinin, peşəkar inkişafın olmaması və s. kimi 

bir sıra problemlərlə rastlaşırlar. Bütün bu prob-

lemləri aradan qaldırmaq üçün metodist analitik 

təhlillər aparmağı bacarmalı, əldə etdiyi nəticə-

lərə uyğun olaraq uğurlu dəstək yollarını təklif 

etməlidir.  

Metodist-moderator 

Müəllimlərin müstəqil qrup fəaliyyətlərini 

təşkil etmək, məlumatın müəllimlər tərəfindən 

mənimsənilməsinə kömək etmək, peşəkar fəaliy-

yətin yollarını və situasiyaya uyğun münasibət 

instrumentlərini (email, telefon, görüşlər, iclas-

lar və s.) tədbiq etmək metodist-moderatorun 

əsas peşə funksiyalarındandır (22). Bu funksiya-

ların icrası aşağıdakı addımları əhatə edir. Peşə-

karlar arasında əlaqələr qurmağa vasitəçilik 

edir, müəllimlərin davamlı peşəkar inkişafını 

təşkil edir. Müəllimlərin peşəkar fəaliyyətində 

qarşılaşdıqları problemləri həll etmək üçün 

fəaliyyət planı tərtib edir və onları idarə edir. 

Bundan əlavə Vavilova qeyd edir ki, metodist 

empati qurmağı, həmçinin düzgün yönəltməyi 

və idarə etməyi bacarmalıdır. Müəllimləri danış-

mağa təşviq edir və onların fəaliyyətini doğru 

istiqamətə yönəldir. Yuxarıda verilmiş fəaliyyəti 

yerinə yetirən metodist başqalarının fikir və ya-

naşmalarına qarşı tolerant (dözümlü) olmalı və 

dialoqa girməyi bacarmalıdır. Təhsil müəssisə-

lərində lider vəzifəsini tutmaq cəhdini sərgilə-

məməli, yalnız bərabər tərəfdaş kimi çalışmalıdır. 

Metodist-tyutor 

Metodist tyutor rolunda müəllimin şəxsi 

və peşəkar inkişafı ilə bağlı metodiki dəstək 

göstərir, fərdi proqramlar tərtib edir və bu yöndə 

metodistlərə kömək edir (9; 22). Bu rolda meto-

dist müəllimlərə hazır həll yolunu və lazımi mə-

lumatı verməkdən daha çox, məsələlərin həll 

yolunu tapması üçün məsləhət verməklə dəstək 

olur. Metodistin tyutorluq vəzifəsi həmçinin 

müəllimlərin professional məsələləri həll etmək 

üçün ehtiyac duyduqları, lakin çatışmayan bilik 

və bacarıqları əldə etmək yönündə alternativ 

yolların araşdırılması və tədbiq olunmasını əha-

tə edir. Metodist-tyutor olmaq üçün əsas keyfiy-

yətlər pedaqoji intuisiya, situasiyaya görə çevik 

hərəkət və qərar vermə bacarıqlarının olması va-

cibdir.  

Metodist-fasilitator 

Metodist fasilitator rolunda müəllimin fər-

di peşəkar inkişafı və təkmilləşməsi prosesi yö-

nündə psixoloji-pedaqoji dəstək göstərir (12). İş 

prosesində müəllim-müəllim, müəllim-valideyn, 

müəllim-şagird qarşılıqlı münasibətlərində yara-

nan baryerləri aşmağa kömək edir. Əlavə ola-

raq, Vavilova qeyd edir ki, metodist-fasilitator 

auditoriyanın və tabeliyində olan pedaqoji heyə-

tin psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alır, özünü-

inkişaf prosesində müəllimlərin dəyişməsini 

müşahidə edir və müvafiq tədbirlər görür. Bu 

rolu icra etmək üçün metodist empati qurmağı 

bacarmalı, çevik, açıq, nəzakətli, xeyirxah və 

həssas olmalıdır. 

Nəticə 

Beləliklə, yuxarıda sadalananlardan tam 

aydın olur ki, metodistin ümumtəhsil məktəblə-

rindəki rolu sadəcə pedaqoji bacarıqlarla sərhəd-

lənmir, əksinə çoxşaxəli fəaliyyət kimi ortaya 

çıxır. Çoxşaxəli fəaliyyət istiqaməti ilə müşahi-

də olunan metodist xidməti hazırda ciddi kadr 

çatışmazlığı yaşayır. Hazırda ümumtəhsil müəs-

sisələrində əsas ciddi problemlərdən biri ixtisas-

laşmış metodist sayının çox az olmasıdır. Belə 

ki, metodistin fəaliyyəti çoxfunksialıdır, lakin 

karyera yüksəlişinin olmaması ixtisaslaşmış me-

todist sayının az olmasının bir səbəbinə çevrilir. 

Aparılan araşdırma da onu göstərir ki, Azərbay-

canda ixtisaslaşmış müəllimlərin metodist işinə 

cəlb olunmasına mane olan əsas səbəblərdən bi-

ri də maddi təminatın qane etməməsidir. Həmçi-

nin müəllimlərin metodistləri yüksək ixtisaslı 

mütəxəssis kimi yox, inspektor və ya məmur 

kimi dəyərləndirməsi metodist işinin nüfuzunu 

daha da zədələyir. Hal-hazırda metodistlərin pe-
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şəkar fəaliyyətinin inkişaf göstəricisi yalnız 

onun təcrübəli müəllim olması ilə yanaşı, dəstə-

yin az olması, metodist kimi çalışmaq istəyən və 

bu nüfuzu qazanmaq arzusunda olan müəllim 

sayına ciddi təsir edir. Bu amillərin təhsil siste-

mində, ələxsus da müəllimlərin peşəkar inkişa-

fında mənfi təsiri göz önündədir. Bu səbəbdən 

həm metodistlər, həm də pedaqoji heyət tərəfin-

dən metodistin kimliyi, onun vəzifə funksiyaları 

və rolu aydın olmalıdır ki, hər iki tərəfin birgə 

işləməsinə və səmərəli nəticələr əldə etməsinə 

imkan yaransın. 

Metodist xidmətinin səmərəliliyini artır-

maq üçün bu sahədə qabaqcıl dünya təcrübəsi-

nin yeniliklərini öyrənmək və həmin yenilikləri 

ehtiyaclar və perspektivlər çərçivəsində tətbiq 

etmək lazımdır. Təhsilin iqtisadiyyata bağlılığı 

kontekstində ehtiyaclar müəyyənləşməli, tədri-

sin bu yöndə təşkili üçün kadr hazırlığına, xüsu-

silə də metodist hazırlığına xüsusi diqqət ayrıl-

malıdır. Çoxşaxəli metodist fəaliyyətini arzu 

olunan kəmiyyətə və keyfiyyətə qaldırmaq üçün 

seminarlar, təlimlər, müsabiqələr keçirilməli, 

özünüinkişaf dərnəkləri, müəllim assosiasiyaları 

təşkil edilməlidir. Yuxarıda qeyd olunan bütün 

rollar üzrə metodist hazırlığında praktiki işlər 

görülməlidir. 
Problemin aktuallığı. Hazırda ölkədə, xüsu-

silə regionlarda bir çox metodist peşəkar həyatların-

da hansı rol və funksiyaları daşıdıqları barədə xəbər-

sizdirlər. Bu məqalə onlara peşəkar fəaliyyətləri 

üçün hansı rolda çıxış etdikləri və hansı funksiyaları 

daşıdıqları barədə məlumatlana bilərlər. 

Problemin elmi yeniliyi: Ölkədə apardığımız 

tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycanda metodistlərin 

hansı bacarıq və səriştələrə malik olmasını üzə çıxar-

maqla yanaşı onların nüfuzunu da cəmiyyətdə artır-

maqdır.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə 

metodistlərə öz peşələrinin əhəmiyyətini bir daha 

izah edəcək və metodiki fəaliyyətin səmərəliliyinin 

artması üçün hansı amillərin vacib olduğunu anlaya-

caqlar.  
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Xülasə. Məqalədə müasir coğrafiya dərsliklərindəki mövzuların və məktəb coğrafiyasının ekologiya 

və ətraf mühitin mühafizəsi baxımından imkanları təhlil edilmişdir. Dərsliklərdə olan mövzular ekoloji tərbi-

yə baxımından xarakterizə edilərək həm fiziki-coğrafi, həm də iqtisadi-coğrafi anlayışların bu istiqamətdə 

imkanları qiymətləndirilmiş, ekoloji təhsilin əsas prinsiplərinin tədris prosesində tətbiq edilmə istiqamətlərin-

dən bəhs olunmuşdur. Məqalədə, həmçinin orta məktəblərdə coğrafi təhsilin ekologiyalaşdırılmasının və bu 

istiqamətdə tədris olunan elmi məlumatların yetişməkdə olan gənc nəslin təlim-tərbiyə prosesində əhəmiyyə-

tindən bəhs olunmaqla bir sıra tövsiyə və təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: məktəb coğrafiyası, ekoloji tərbiyə, təbiəti mühafizə, tədris prosesi, fiziki-coğrafi, iqtisa-

di-coğrafi, ətraf mühit. 

 

Резюме. В статье анализируются темы современных учебников географии и возможности 

школьной географии с точки зрения экологии и защиты окружающей среды. Тематика учебников 

охарактеризована с точки зрения экологического образования, оценены возможности как физико-

географических, так и экономико-географических концепций в этом направлении, обсуждeны нап-

равления применения основных принципов экологического образования в учебном процессе. В 

статье также дается ряд рекомендаций и предложений по экологизации географического образования 

в общеобразовательных школах и важности научной информации, преподаваемой в этом направ-

лении, в образовательном процессе подрастающего поколения. 

Ключевые слова: школьная география, экологическое образование, охрана природы, учебный 

процесс, физико-географический, экономико-географический, окружающая среда. 

 

Summary. The article provides knowledge in modern geography classes about the ecology of school 

geography and environmental protection opportunities. The topics within the textbooks were characterized 

from the point of view of ecological education, the probabilities of both physical-geographical and 

economic-geographical concepts in this direction were assessed, the directions of application of the essential 

principles of ecological education within the teaching process were discussed. İn addition, the article 

provides variety of recommendations and concepts about the environmentalization of secondary school 
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geographical education and also the necessity of scientific knowledge given in this direction within the 

educational process of the younger generation. 

Key words: School geography, ecological education, protecting environment, teaching process, 

physical-geography, economic-geography, environment. 

 

Son vaxtlar ətraf mühitin mühafizəsinə və 

ekoloji təhsilə daha çox diqqət yetirilir, çünki 

onsuz cəmiyyətin ən vacib inkişaf problemlərini 

həll etmək mümkün deyil. Ekologiya zəmanə-

mizin ən aktual elm sahələrindən biridir. Gələ-

cəkdə, ekoloji problemlərlə əlaqəli getdikcə mü-

rəkkəbləşən bir dünyada bəşəriyyətin inkişafının 

yeni bir mərhələsinin başlanmasına ümid edirik. 

―Ekologiya‖ sözü günümüzdə həm gündəlik ün-

siyyətdə, kütləvi informasiya vasitələrində, bir 

sıra dövlət və hökumət nümayəndələrinin çıxış-

larında, həm də mediada daima istifadə edilir. 

Təəssüf ki, ekologiya özü müstəqil bir fənn kimi 

orta məktəblərdə tədris olunmur. Bu səbəbdən-

dir ki, bir çox hallarda ekologiya-ətraf mühitin 

mühafizəsi, və ya ekologiya-qoruma anlayışları-

nın qarışıqlığı, əvəzlənməsi kimi başa düşülür.  

Təbiət və cəmiyyət arasındakı qarşılıqlı 

əlaqənin optimallaşdırılması ənənəvi olaraq 

coğrafiya elmi ilə daha sıx əlaqəli olmuşdur. Ət-

raf mühitin mühafizəsi haqda biliklər məktəb 

coğrafiyasının müasir dövrdə böyük diqqət tələb 

edən ən vacib problemlərindən biridir. Coğrafi 

təhsilin məqsədlərindən ən başlıcası təbiətin 

mühafizəsi və təbiətdən səmərəli istifadə edil-

məsinin elmi əsaslarının öyrədilməsidir [4, 

s.75]. Orta məktəblərdə coğrafiya kursu təbiəti 

mühafizə və coğrafi təbəqənin bütövlüyü haq-

qında daha dərin fikir formalaşdırır. Məhz bu 

səbəbdəndir ki, problemi daha ətraflı nəzərdən 

keçirməyə ehtiyac duyulur. Orta məktəb fənləri 

içərisində coğrafiya kursu ətraf mühit problem-

lərini 3 səviyyədə- qlobal, regional və yerli sə-

viyyədə öyrənən əsas istiqamətlərdəndir. Çünki 

məktəb coğrafiyasını əhatə edən mövzular digər 

təbiət elmləri ilə müqayisədə ekoloji problemlər 

baxımından daha əhatəlidir və buna görə də, bir 

sıra mövzuların tədrisində ətraf mühit məsələlə-

rinə toxunmaq daha məqsədəuyğundur. Tədris 

prosesində əsas hədəflərdən biri coğrafiya təlimi 

vasitəsi ilə məktəblilərin ekoloji dünyagörüşünü 

və mədəniyyətini formalaşdırmaqla onları ətraf 

mühitin mühafizəsinə sövq etməkdir [3, s. 93]. 

Məktəb coğrafiyası kursunun məzmunu məktəb-

lilərin əxlaq normaları, təbiətdəki davranış vər-

dişlərinin formalaşması və inkişafı üçün böyük 

imkanlara malikdir. Bu məqsədlə dərsliklər üzə-

rində bir sıra araşdırmalar aparmışıq. Ənənəvi 

dərsliklərdən fərqli olaraq müasir dərsliklərdən 

coğrafiyanın hər iki qolu, fiziki və iqtisadi coğ-

rafiya birlikdə tədris olunmaqla sadədən mürək-

kəbə dəyişir. Bu zaman ekoloji biliklər də hər 

kursda həm mövzular daxilində, həm də ayrılıq-

da bir bölmə kimi tədris olunmaqla müəyyən 

dərəcədə dəyişikliyə uğrayır. Bunu aşağıdakı ki-

mi təsnif etmək olar. 

İlk öncə onu qeyd etmək istərdim ki, ilkin 

ekoloji anlayışlar ―Həyat bilgisi‖ kursunda for-

malaşır. 6-cı sinifdə şagirdlərdə təbiəti mühafizə 

tərbiyəsi istiqamətli dəyər yönümlərinin, onların 

ilkin ekoloji anlayışlarının təməli qoyulur. Bu 

zaman bir sıra mövzularda təbiətin ayrı-ayrı 

komponentləri, eləcədə insan və ətraf mühit ara-

sındakı əlaqə konkret şəkildə şagirdlərə izah 

edilir. ―Şəffaf kürə‖, ―Yerin su təbəqəsi‖, ―Tə-

biət və insan‖ bölmələri bu baxımdan daha əhə-

miyyətlidir [6, s. 78, 98, 116]. Debat dərs ―Aral 

səhraya çevrilmiş dəniz‖ mövzusu şagirdlərə 

həm elmi, həm də ekoloji tərbiyə baxımından 

qiymətli məlumatlar vermək üçün böyük imka-

na malikdir [6, s. 112].  

Aşağı siniflərdə Yerin təbəqələrini öyrə-

nərkən litosfer, hidrosfer, atmosfer və biosferə 

aid zəruri məsələlər ətraf mühit problemlərinə 

baxılması istiqamətli olmaqla təbii obyektlərin 

qorunmasını xatırladır. Çaylar, göllər, dənizlər, 

okeanlar, hava, torpaq, təbii resurslara aid möv-

zularda şagirdin özünün, təbiətin və digər insan-

ların qayğısına qalmaq, qorumaq kimi fikirləri 

dərk etməsi ilə əlaqəli həm elmi, həm də əxlaqi 

təcrübələri əks etdirən oyun və vizual fəaliyyət-

lərdən istifadə etməklə tədris etmək faydalı olar. 

Yuxarı kurslarda həm fiziki, həm də iqti-

sadi-coğrafi anlayışların paralel tədris olunduğu 

müasir dərsliklərdə coğrafi biliklər ekocoğrafi 

amillərin öyrənilməsini təmin edir. Buraya ətraf 

mühitin-abiotik faktorları (iqlim, torpaq, geo-

morfoloji, hidroloji və. s) və biotik amilləri, ye-

rin coğrafi qabığının tərkib hissəsi, əsasını po-

pulyasiyaların və biosenozların təşkil etdiyi can-

lı varlıqların biri-birinə, ən əhəmiyyətlisi isə in-
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sanların müxtəlif növ təbii komponentlərə təsiri 

daxildir.  

İqtisadi-coğrafi anlayışların tədrisində 

müxtəlif təbii ehtiyatların mənimsənilməsi pro-

sesində təbiətin rasional idarə olunması yolları, 

bu zaman baş verən iqtisadi və ekoloji problem-

lərin qarşılıqlı əlaqəsi praktik olaraq iqtisadi-

coğrafi biliklərin əsas məzmununu təşkil edir. 

Azərbaycanın coğrafiya kursuna aid məlu-

matlar ekoloji bilikləri diyarşünaslıq materialları 

əsasında daha da, inkişaf etdirməyə kömək edir. 

Biz ümumtəhsil məktəblərdə ekoloji bəlalar 

haqqında şagirdlərə məqsədyönlü, planlı və mü-

təşəkkil sürətdə məlumatlar verməliyik. Əgər 

gənc nəsil Sumqayıtdakı zavodların kimyəvi tul-

lantılarının səbəb olduğu ekoloji bəlaların törət-

diyi faciələrdən xəbərdar olsalar, onlar gələcək-

də bu bəlaların yaranmasına imkan verməzlər 

[2, s.278]. Şagirdlər nəzəri cəhətdən öyrəndiklə-

ri bilikləri praktikada tətbiq etməklə doğma öl-

kənin təbiətini, təbii ehtiyatlarını elmi əsaslarla 

öyrənməklə insanlarla təbiət arasındakı əlaqəni 

müsbət yöndə qorumağa çalışırlar. Bu zaman 

onlarda ekoloji tərbiyə və təhsil də, formalaşmış 

olur. Ekoloji təhsilin əsas istiqamətləri - təbiət-

dən səmərəli istifadə mənbələri, insan fəaliyyə-

tinin təbiətə təsiri, insan sağlamlığı ilə əlaqədar 

ətraf mühitin vəziyyəti və s. kimi xarakterizə 

oluna bilər. 

İqtisadi və sosial coğrafiyaya aid mövzu-

ların tədrisi zamanı isə istər yerli, istərsə də dün-

yanın iqtisadi coğrafiyasına aid əvvəlcədən öy-

rənilmiş biliklərin ümumiləşdirilməsi aparılır. 

İnsanın təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsi bir çox ölkələ-

rin iqtisadi-coğrafi, eləcə də ekoloji maraqlarına 

təsir edən problemlər barədə məlumatları şa-

girdlər bu biliklər vasitəsilə mənimsəyir və dərk 

edir. 10-cu siniflərdə ―İqlim ehtiyatları‖ ―Elmi 

texniki inqilab və iqtisadiyyat‖, 11-ci siniflərdə 

isə ―Təbiətdən səmərəli istifadə‖, ―Qlobal prob-

lemlər və onların həlli yolları‖ bölmələrinin 

əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək olar [9, s.71, 

175., 10, s. 36, 144]. İnsanların və bütün dövlət-

lərin birgə fəaliyyətini tələb edən, həm də xüsu-

si əhəmiyyət kəsb edən təbii ehtiyatlardan qə-

naətlə istifadə, onların qorunması, günümüzdəki 

əsas ekoloji problemlərin həllində başlıca məq-

sədə çevrilən aztullantılı və tullantısız texnolo-

giyaların tətbiqi və s. kimi məsələlər məktəblilə-

rə ekoloji tərbiyənin aşılanması prosesində, 

eləcə də şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin tərbiyəsin-

də təbliğ olunur. Təbiətin insan həyatında və 

iqtisadiyyatda rolundan bəhs edən tədris mate-

rialının öyrənilməsi prosesində bütün bunların 

açıqlanması şagirdlərdə əxlaqi dəyərlərin inkişa-

fına, təbiəti mühafizə fəaliyyətinin təkmilləşmə-

sinə kömək edir. Təbii ki, bu zaman rollu oyun-

lar, təqdimat, tədqiqatların aparılması metodla-

rından istifadə etməklə daha yaxşı nəticələr əldə 

etmək mümkündür [5, s.66-69]. 

Qitələr və okeanlar haqqında mövzular 

uşaqlarda ekoloji biliklərin formalaşdırılmasın-

da daha da əhəmiyyətlidir. Qitələr və ya okean-

ları öyrənərkən burada yerləşən təbii kompleks-

lərin ekoloji problemləri daha ətraflı nəzərdən 

keçirilir. Məsələn, Afrikanın təbiəti ilə tanış ol-

duqda, səhraların ərazisinin niyə xeyli genişlən-

diyini, və ya rütubətli ekvatorial meşələrin və 

savannaların sahəsinin azaldığını, bəzi heyvan 

növlərinin sayının niyə azaldığını, bəzi növlərin 

isə yer üzündən tamamilə yoxa çıxdığını izah et-

mək olar. 7-ci sinifdə ―Yer kürəsində suyun 

paylanması‖, 9-cu siniflərdə ―Su ehtiyatları və 

onların iqtisadi əhəmiyyəti‖ bölmələrindəki 

mövzuların tədrisi zamanı okean və onun hissə-

lərinin təbiətini öyrənərkən, insanların buradakı 

fəaliyyəti nəzərdən keçirilir, su nəqliyyatı, isti-

rahət zonaları, həmçinin təbii sərvətlərin çıxarıl-

ması ilə əlaqəli problemləri vurğulayaraq bu 

istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlığın rolu 

müəyyənləşdirilir [7, s.83, 8, s.98]. Bu zaman 

dünya okeanının təbiətinin, burada olan bioloji 

resursların qorunmasının zəruriliyi xüsusi vur-

ğulanır. Çünki, okeanın bütün biokütləsi 35mlrd. 

ton təşkil edir ki, onun da 0,5mlr. tonu balıqların 

payına düşür. Dünya okeanından ovlanan balıq, 

molyusk, xərçəngkimilər, insanların zülala olan 

tələbatının 20%-ni ödəyir [7, s.100]. Şimal 

yarımkürəsində qitələrin təbiətini öyrənərkən 

uşaqların diqqətini tundranın, tayqanın, qarışıq 

meşələrin və s. kimi təbii zonaların ekoloji 

problemlərinin xüsusiyyətlərinə yönəldilir. De-

məli istər qitələrə, istərsə də okeanlara aid möv-

zularda ekoloji problemlərin öyrənilməsi im-

kanları genişdir və bundan fənn müəllimi səmə-

rəli istifadə edərsə yuxarı siniflərdə şagirdlərdə 

təbiəti mühafizə üzrə işin sistemini düzgün təş-

kil etmiş olar. 

Beləliklə həm fiziki, həm də iqtisadi-coğ-

rafi anlayışları öyrənərkən istər nəzəri, istərsə də 
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praktik biliklərdən istifadə şagirdlərdə təbiəti 

mühafizəyə dair bilik bacarıq və vərdişlərin 

möhkəmlənməsinə kömək edir. Belə ki, ərazinin 

ümumi fiziki-coğrafi xüsusiyyətlərində bir sıra 

ekoloji məsələlər: təbii sərvətlərdən səmərəli 

istifadə etmək və qorumaq; iqlimin təbiətdə və 

ekoloji problemlərin həllində əhəmiyyəti; ölkə-

nin daxili sularının istifadəsi və qorunması; tor-

paq eroziyası, torpaqların mühafizəsi; bitki örtü-

yü, heyvanlar aləminin mühafizəsi; təbii sərvət-

lər anlayışı, onların növləri; təbiətin qorunması 

qanunları; xüsusi mühafizə olunana ərazilər və 

s. kimi mövzular bu baxımdan əhəmiyyətlidir və 

məqsədyönlü istifadə edilməlidir. 

İqtisadi-coğrafi biliklərin tədrisində ekolo-

ji biliklərin mənimsənilməsi imkanları daha ge-

nişdir. Bu bir sıra məsələləri öyrənmə prosesin-

də həyata keçirilir- təbii sərvətlərdən səmərəli 

istifadə edilməsi və bu zaman ətraf mühitin qo-

runması, həmçinin, insanın təsərrüfat prosesində 

təbiətdə baş verən mənfi istiqamətli antropogen 

dəyişiklik.  

Hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatının ən 

mühüm hissəsi təbii mühitdir. Bu səbəbdən 

müəllim iqtisadi–coğrafi mövzuları tədris etdik-

də ətraf mühitin çirklənməsinə təsir edən amillə-

ri və onlara qarşı mübarizə tədbirlərini daim 

diqqətdə saxlamalıdır. Yeri gəldikcə məktəbda-

xili qiymətləndirmənin bütün növlərində ekolo-

giya və ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərini ön 

plana çəkməlidir. Tədris prosesində günümüzün 

ən aktual məsələlərindən olan tullantısız və az-

tullantılı texnologiyaların tətbiqi problemlərinə 

xüsusi diqqət yetirilməli, iri sənaye müəssisələri 

yerləşən ərazilərdə sənayenin zərərli təsirlərinin 

qarşısının alınması yollarını daim diqqətə çatdır-

malıdır. İqtisadi rayonların icmalında ətraf mü-

hit məsələlərinə geniş yer verməklə, hər bir ra-

yonun iqtisadi-coğrafi xarakteristikasını şərh 

edərkən, təbii ərazi komplekslərinin rolu, isteh-

salın iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasında in-

san və təbiət arasındakı ekocoğrafi problemlərin 

qarşılıqlı əlaqəsi də, qeyd edilməlidir. Müasir 

dərsliklərdə mövzular qısa və konkret yazıldığı 

kimi, ekoloji problemlər də ətraflı göstərilmir 

[10, s.125]. Bunu aradan qaldırmaq üçün müəl-

lim coğrafiyanın təlim vasitələri və texnologiya-

larından yerində və zamanında düzgün istifadə 

etməklə istər dərsi, istərsə də sinifdənxaric işləri 

səmərəli təşkil etmiş olar. Doğrudan da respub-

likamızın məktəblərində fəal (interaktiv) dərs al-

tında yeni pedaqoji texnologiyaların geniş tətbi-

qi həyata keçirilir [4, s.281] . 

Xarici ölkələrin iqtisadi coğrafiyasına aid 

mövzularda şagirdlərə təbiətin qorunması və 

orada baş verən antropogen dəyişikliklərin qlo-

bal problemləri haqqında xüsusi təqdimatlar 

olunur. Ekosistemin ümumilikdə vəziyyətini 

qiymətləndirmək, təbii mühit, ekoloji böhranlar, 

ekoloji balanssızlıq haqda şagirdlərdə ümumi fi-

kirlər formalaşdırmaq üçün coğrafiya fənninin 

imkanları əvəzsizdir. 

 Coğrafiya dərslərində ekoloji təhsilin əsas 

prinsiplərini məktəblərdə və hətta universitetlər-

də tətbiq etməklə aşağıdakı məsələləri həll et-

mək mümkündür. 

1. Təbiət haqqında aparıcı fikirlərin, əsas 

anlayışların elmi əsaslarla mənimsənilməsi və 

buna uyğun olaraq insanın təbiətə optimal təsiri-

ni təyin edən qanunların hazırlanması. 

2. Tədris materiallarındakı ekoloji biliklə-

rə əsasən təbiətin, bütövlükdə cəmiyyətin, və 

eləcə də hər bir insanın ayrı-ayrılıqda həyatında 

çoxşaxəli rolunu və mənəvi dəyərini izah etmək. 

3. Ətraf mühitin ekoloji vəziyyətini yaxşı-

laşdırmaq üçün öyrəndikləri bilikləri tətbiq et-

məklə praktik bacarıqlara yiyələnmək, daha son-

ra bu istiqamətdə doğru qərarlar qəbul etmək. 

4. Təbiətə dəyən zərər və ya ziyanı, 

həmçinin təbii mühitin çirklənməsi və məhv 

edilməsini şüurlu şəkildə dərk etməklə, təbiətdə-

ki davranış normalarına riayət etmək. 

5. Məktəb coğrafiya kursunda tədris edi-

lən ekoloji biliklərlə ətraf mühitin mühafizəsi 

üçün fəaliyyətlərin intensivləşdirilməsini təmin 

etmək. Ekoloji biliklər əsasında təbii kompleks-

lərin quruluşunu, təbiətin insan həyatında və tə-

sərrüfatda rolunu, eləcə də, iqtisadi və həyati 

əhəmiyyətini izah etmək. 

Sonda onu deyə bilərik ki, ətraf mühitin 

mühafizəsi məsələləri bütün coğrafiya kursları-

nın məzmununda mühüm yer tutur. Onları 3 

qrupa bölmək olar: canlı və cansız təbiətin qo-

runması; təbii resurslardan səmərəli istifadə; ət-

raf mühitin, həyatın, insan fəaliyyətindən (antro-

pogen təsirlərdən) qorunması.  

Orta məktəblərdə coğrafi təhsilin ekologi-

yalaşdırılması və bu istiqamətdə tədris olunan 

elmi məlumatlar gənc nəslin tərbiyə prosesinin 

tərkib hissəsidir. Coğrafiyanın ekoloji istiqamə-
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ti, həm ekoloji mədəniyyətin formalaşmasına, 

həm də yetişməkdə olan gənc nəslin ideoloji 

mövqelərinin inkişafına və istiqamətləndirməyə 

kömək edir. Ekoloji biliklərin zamanında və 

düzgün tədrisi fiziki-coğrafi problemlərlə yanaşı 

geosiyasət məsələlərini cavablandırmaqla, res-

publikamızın mikro, mezo və makro əhəmiyyət-

li kompleks iqtisadi problemlərinin həlli istiqa-

mətini də təyin edir. 
Problemin aktuallığı. İstər respublikamızda, 

istərsə də dünyada ekoloji şəraitin gərginləşməsi da-

vam edir. Bu hal ümumdövlət səviyyəsində müxtəlif 

tədbirlərin, əsasən də, təbiəti mühafizə maarifinin 

geniş miqyasda həyata keçirilməsini tələb edir. Prob-

lemin həlli baxımından ümumtəhsil məktəblərində 

keçirilən əksər fənlər şagirdlərin ətraf mühiti müha-

fizə fəaliyyəti üçün geniş imkanlara malikdir. Onla-

rın içərisində coğrafiya fənni ekologiya və ətraf mü-

hitin mühafizəsinə həsr olunmuş mövzularla daha 

zəngin olub, dərsliklərdəki məlumatlardan elmi əsas-

larla, səmərəli istifadə olunarsa problemin həllində 

daha effektiv nəticələr verər. 

Problemin elmi yeniliyi. Müasir coğrafiya 

dərsliklərində coğrafi mühit, təbiət və cəmiyyət məz-

mun xətti üzrə tədris edilən biliklər tam bir sistem 

olduğundan, mövzular daxilindəki ekoloji biliklər 

şagirdlərin ekoloji mədəniyyətinin inkişafında, onla-

rın mənəvi aləminin formalaşmasında, özünüdərket-

mə prosesində böyük rol oynayır. Tədqiqat işində 

coğrafiya təliminin və eləcədə fənninin tədrisi prose-

sində ətraf mühitin mühafizəsi tərbiyəsinin mühüm 

və köklü problemləri, onların elmi aspektləri təhlil 

edilmiş, yetişən nəsildə yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin 

tərbiyəsində ekoloji təhsilin əsas prinsiplərinin əhə-

miyyəti göstərilmişdir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Bu məqalə 

orta məktəblərdə 6-11-ci sinif coğrafiya dərsliklərinə 

daxil olan ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi isti-

qamətli mövzuların tədrisində məktəblilərdə ekoloji 

mədəniyyətin formalaşdırılması üzrə işin sisteminin 

təşkilinə yardım etmiş olar.  
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Xülasə. Tarixi hadisə olmaqla humanizm əsrdən-əsrə çox əhəmiyyətli dəyişikliklərdən keçmişdir. Bu 

zaman onun mahiyyət və məzmunu ictimai-iqtisadi quruluşun, tarixi dövrün ideologiyasını əks etdirmişdir. 

Mövcud olduğu müddətdə ən yüksək dəyər kimi şəxsiyyət düşüncələri və inkişafı, insanın həyatının müxtəlif 

dövrlərinin daxili dəyərini anlamaq, daxili potensialını ortaya çıxarmaq ehtiyacı ilə zənginləşmişdir. Bir insa-

nın şüurlu olması, həyatındakı rolunu başa düşməsi, qabiliyyətlərin ortaya çıxması, özünü inkişaf etdirməsi 

və özünü cəmiyyətlə uyğunlaşdırması üçün məktəbəqədər yaşdan optimal şəraitin yaradılması bu günün pe-

daqoji fəaliyyətinin məzmununu müəyyənləşdirir. 

Açar sözlər: humanist insanın tərbiyəsi, qarşılıqlı münasibət, xeyirxahlıq, inam, hörmət, dostluq, qay-

ğıkeşlik, kömək, ədalətlilik 

 

Резюме. Гуманистическая традиция никогда не угасала в культуре человечества и сохранялась 

философской мыслью в течение многих веков. На всем протяжении своего существования она обога-

щалась идеями личности как высшей ценности и ее развития, пониманием ценности различных пе-

риодов жизни человека, необходимостью раскрытия его внутреннего потенциала. Осознание челове-

ка, осмысление его роли в своей жизни, создание оптимальных условий для раскрытия способностей, 

саморазвития и самореализации в гармонии с собой и обществом с самого раннего детства опреде-

ляет сегодня смысл педагогической деятельности.  

Ключевые слова: воспитание гуманного человека, взаимоотношения, доброта, доверие, 

дружба, уважение, забота, помощь, справедливость 

 

Summary. The humanistic tradition has never faded away in the culture of mankind and has been 

preserved by philosophical thought for many centuries. Throughout its existence, it has been enriched with 

the ideas of personality as the highest value and its development, understanding of the intrinsic value of 

various periods of a person's life, the need to reveal his inner potential. Awareness of a person, understanding 

his role in his life, creating optimal conditions for the disclosure of abilities, self-development and self-

realization in harmony with oneself and society from the earliest childhood determines the meaning of 

pedagogical activity today. 
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Cəmiyyətin xarakteri, onun maddi əsası 

adamlar arasında qarşılıqlı hörmət, dostluq, yol-

daşlıq, bir-birinə kömək və yardım, humanist in-

sanın tərbiyəsi üçün şərait yaradır. İnsan bu za-

man qarşılıqlı münasibətləri anlayır, bu və ya 

digər şəxsin davranışlarını izləyir, onun hərəkət-

lərinə, xarakter xüsusiyyətlərinə, hadisələrə öz 

münasibətini bildirir. Deməli, başqa mənəvi 

keyfiyyətlər kimi humanizm də insanların bir-

birinə olan münasibətləri prosesində yaranır. 

Tarixi hadisə olmaqla humanizm əsrdən-

əsrə çox əhəmiyyətli dəyişikliklərdən keçmişdir. 

Bu zaman onun mahiyyət və məzmunu ictimai-

iqtisadi quruluşun, tarixin dövrün ideologiyasını 

əks etdirmişdir. 

Sokratdan soruşurlar ki, insanda ən çox 

nəyi qiymətləndirirsiniz? Filosof tərəddüd etmə-

dən cavab verir ki, ―insaniyyəti‖. ―Bəs insaniy-

yət dedikdə nəyi başa düşürsən?‖ sualına isə 

mütəfəkkür ―insana layiq keyfiyyətləri,‖- deyə 

cavab vermişdir. Bu keyfiyyətlər içərisində bi-

rincisi humanistlikdir.  

İngilis yazıçısı Çarlz Dikkensə buna bənzər 

sual verilir: ―Siz bu qədər çalışıb nə islahatı ke-

çirmək istəyirsiniz?‖ sualına yazıçı cavab verir 

ki, ―Xeyirxahlıq islahatını‖. İnsanın insanlığa və 

xeyirxahlığa olan ehtiyacı indi heç bir dövr ilə 

müqayisəedilməz dərəcədə artmışdır. Əgər in-

sanları xeyirxahlıq uğrunda tərbiyə etmək müm-

kün olsa, həqiqətən cəmiyyətdə əmin-amanlıq və 

xoş əhval-ruhiyyə hökm sürər. Bu da bir həqiqət-

dir ki, insani münasibətlərdə bərabərlik olmayan 

yerdə nə hörmət, nə də insanpərvərlik olar. İnsa-

nın insana xeyirxahlığı, hörməti insan üçün bö-

yük dayaqdır. Qədim Şərq aforizmində deyildiyi 

kimi, ―insana xeyirxahlıq göstərmək şama yağ, 

bitkiyə çiçək lazım olduğu qədər vacibdir‖. İnsa-

nın insana humanistliyi onun qəlbinə təsir edir, 

onu həlimləşdirir və mülayimləşdirir. Əksinə in-

san özünə qarşı heç bir hörmət hiss etmədikdə 

tənhalıq, kimsəsizlik hiss edir. Hörmət zəncirvari 

bir reaksiya kimi yeni hörmət doğurur.  

İnsanın insana humanistliyi onun daxili 

mədəniyyətinin və şəxsiyyət bütövlüyünün gös-

təricisi ictimai və əxlaqi davranışının meyarıdır. 

Buna nail olmaq üçün uşaqları kiçik yaşlarından 

nümunələr əsasında tərbiyə etmək lazımdır. 

Əgər gənc oğlan və qız qocaya paltosunu geyin-

məkdə, küçəni keçməkdə və ya bir şeyi daşı-

maqda kömək göstərirsə, özündən kiçiyə hər 

hansı bir işdə qayğı göstərirsə, bu, onun huma-

nistliyidir və tərbiyəli olduğuna dəlalət edir. 

Hansı valideyn buna az əhəmiyyət verirsə, öz 

övladlarının davranışında buna nəzər yetirmirsə, 

şübhəsiz, o ciddi yanılır. Unutmaq olmaz ki, hu-

manistlik mənəvi zənginliyin, əxlaqi saflığın və 

ruhi gözəlliyin ifadə formasıdır. 

Humanizm latın sözü olub, humanus – in-

sani, bəşəri deməkdir. Müasir təlim-tərbiyənin 

əsas prinsip və formalarından biri kimi humaniz-

min elmi-pedaqoji səciyyəsi ilk dəfə XVII əsrdə 

çex pedaqoqu Y.A. Komenski tərəfindən veril-

mişdir. O belə hesab edirdi ki, insanın tərbiyəsi 

özündə aşağıdakı dörd ünsürü birləşdirməlidir: 

1. Humanizm və demokratizm tərbiyəsi 

2. Vətənpərvərlik və ümumbəşəri hisslər 

tərbiyəsi 

3. Əməksevərlik tərbiyəsi. 

4. Düzlük, doğruçuluq və xeyirxahlıq hiss-

lərinin tərbiyəsi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əsasını insana mə-

həbbət və hörmət təşkil edən bu pedaqoji təlim 

qabaqcıl dünya pedaqoji sisteminə daxil olmuş 

və bu günə qədər yaşamaqdadır. Ümumən xalq 

humanizmi şər qüvvəyə, düşmənə barışmaz nif-

rət hissi ilə yoğrulmuş humanizmdir. Bütün dövr-

lərdə yaşayıb-yaratmış yüksək zəka sahibləri 

xalq kütlələrinin humanizmini tərənnüm etmişdir 

və bu gün də bu xidmət tərənnüm edilir.  

Qədim Şərqin görkəmli əsərlərindən biri 

olan ―Bilqamıs‖ dastanında, Bilqamısın xeyir-

xah işləri, şücaəti, qəhrəmanlıqları xalqın yad-

daşında uzun müddət qalıb. Həmçinin, eldə, 

obada dildə-ağızda söylənən əhvalatlar, nəğmə-

lər, ağılar əfsanəvi şəkillərə düşərək folklorlaşıb 

bütöv bir dastan olub. Bilqamıs miladdan öncə 

2800-2700-ci illər arasında Şumer dövləti Uru-

kun kahini və hərbi rəhbəri olub. Bilqamıs öz 

müdrikliyi, humanistliyi, mərdliyi, qəhrəmanlı-

ğı, ağlı və biliyi ilə məşhur hökmdar imiş. O bü-

tün şər işləri dünyadan silmək üçün dənizin də-

rinliyinə enib ―Ölməzlik çiçəyini‖ əldə edir. Çi-

çəyi əldə edən Bilqmıs sevinir və sevincinin ilk 

sədası bu olur: ―Onu mütləq mən hasarlı Uruka 

çatdırmalıyam. Onu xalqıma yetirib, camaata 

verməliyəm‖. 

Zərdüşt (eramızdan əvvəl 589-512-ci illər) 

tərəfindən yazılmış ―Avesta‖da (―Qanun kita-

bı‖) xeyir fikir, xeyir söz, xeyir iş irəli sürülən 

əsas əxlaqi şüardır. ―Yaratdığı qədim dövrün si-
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yasi, ictimai, fəlsəfi, dini baxışlarını, öyüd və 

nəsihətlərini özündə əks etdirən bu abidədə 

müasir pedaqoji baxımdan bizə yaxın görünən 

ondakı insani, humanist görüşlərdir: şərə nifrət, 

xeyirə məhəbbət, əməyə və fəaliyyətə çağırış 

ideyalarıdır, bütövlükdə xeyirin və gözəlliyin 

təsdiqidir‖ (2, s.101). Humanist ideyalar bu gün 

də bu qədim abidəni müasirləşdirir. 

Mənəvi dünyamızın incisi sayılan huma-

nizm ulularımızdan bizə bir ərməğan kimi gəlib 

çıxmışdır. Bu fikri ―Dədə Qorqud‖un ―Dirsə xan 

oğlu Buğacın boyuna bəyan edir‖ boyunda ya-

zılmış ―Ac görsək doyurağıl, yalıncıq görsək do-

natqıl. Borcluyu borcundan qurtarğül‖(3, s.69). 

kimi nəsihətamiz sözlər bir daha təsdiqləyir. 

 İnsana humanist münasibətin nümunəsi 

lətifə, nağıl və dastanlarımızda əsas etibarilə 

müsbət qəhrəmanlar vasitəsilə göstərilmişdir. 

Bu qəhrəmanlar həssas və qayğıkeşdirlər. Onla-

rın insanpərvərliyi, hər şeydən əvvəl, kütlənin, 

xalqın qeydinə qalmaqda, elin səadətinə toxun-

maq istəyənlərlə amansız mübarizə aparmaqda 

təzahür edir. 

 

―Dərd aşar, başdan keçər, 

Kiprikdən, qaşdan keçər. 

Doğru söz, doğru kəlam, 

Dağ dələr, daşdan keçər‖ (2, s.76) 

 

el misalında və ya 

 

 ―Özündən böyüyün saxla yolunu, 

Düşən yerdə soruş ərzi-halını, 

Amanət-amanət qonşu malını  

Qonşu yox, istəyən özü var olmaz‖. 

―Çıxma düz yolundan, axtar doğru yol, 

Hərcayı sözləri eyləmə qəbul. 

İstəyənlə ilqarında möhkəm ol, 

Hərdəm xəyallığın nə binası var‖ (2, s. 131). 

 

Bütün bu nümunələr göstərir ki, xalq hu-

manizmi insanı həmişə bir-birinə qayğı, böyük-

lərə və kiçiklərə hörmət və xeyirxahlıq göstər-

məyə çağırmışdır. 

Dünya mədəniyyətinin ən möhtəşəm abi-

dələrindən biri olan ―Qurani-Kərim‖ müsəlman-

lığın dini-fəlsəfi, hüquqi qaynağı olmaqla yana-

şı, həm də çox mühüm tərbiyə məktəbidir. Bura-

da insan daim uca tutulmuş, yaxşı işlər görmək, 

haqq danışmaq təbliğ edilmişdir; ―... Doğru yol 

tutan yalnız özünə, yoldan azan da ancaq özünə 

xeyir, haqq yoldan azan da ancaq özünə zərər 

edər. Heç bir günahkar başqasının günahını da-

şımaz (hərə öz günahına cavabdehdir)‖ (5, 

s.216). Və ya ―... Kim yaxşı bi iş görərsə, ona 

həmin işin on qatı (savabı) verilər. Kim pis iş 

görərsə, ona həmin işin misli qədər cəza verilər, 

onlara haqsızlıq edilməz‖ (5, s.145). 

―Qurani-Kərim‖ Adəm oğluna valideynlə-

rinə hörmət etməyi, son nəfəsə qədər onların 

qulluğunda durub ehtiramlarını gözləməyi, qo-

hum-əqrəbaya kömək etməyi məsləhət bilir: ―... 

Valideynlərə yaxşılıq etməyi (onlara yaxşı baxıb 

gözəl davranmağı) buyurmuşlar. Əgər onların 

biri və ya hər ikisi sənin yanında (yaşayıb) qo-

calığın ən düşgün çağına yetərsə, onlara: ―uf‖ – 

belə demə, üstlərinə qışqırıb acı söz söyləmə. 

Onlarla xoş danış‖ (5, s.168).  

Qocaman Şərqin klassik abidələrindən biri 

olan ―Qabusnamə‖ əsərində ümumbəşəri prob-

lemlər haqqında – ata-anaya hörmət, ailə, ailə 

tərbiyəsi, elmi və dini biliklərə yiyələnmək, 

gənclik, qocalıq və s. haqqında qiymətli fikirlər 

irəli sürülür. Əsərdə ata və anaya hörmət ön pla-

na çəkilir: ―... Ana və ata sənin əsl böyüdənin və 

tərbiyə verənindir, sən onların haqqını ödəmək-

də kahıllıq göstərsən, bu ona dəlalət edər ki, sən 

heç bir yaxınlığa layiq deyilsən. Övlad meyvəyə 

bənzər, ana və ata isə ağaca. Ağaca nə qədər 

xidmət etsən, o qədər onun meyvəsi yaxşı və 

gözəl olar‖ (4, s.137). 

Qabus oğluna hamıya yaxşılıq etməyi məs-

ləhət bilir. O deyir: ―Yaxşılıq et və yaxşılığı öyrət, 

çünki bunlar bir-birindən ayrılmaz əkiz qardaş-

lardır. Yaxşılıq etməkdən peşman olma‖ (4, s.58). 

―Qabusnamə‖də gənclərə sadəliyi, düzgün 

və doğruçuluğu, təvazökarlığı insanın yaraşığı 

hesab edən Qabus ―...Ey oğul, sən doğru danışan 

ol, özünü doğru danışan tanıt‖ və ya dostluq və 

yoldaşlıq haqqında ―...Deyiblər ki, ―yaxşı dost 

böyük xəzinədir‖. Bir də səninlə dostlaşmaq 

istəyən, lakin hələlik yarıdost olan adamlar haq-

qında da fikirləş, onlara yaxşılıq et, qayğı göstər, 

xeyir-şərdə onlara kömək et. Səndə mərdlik gör-

dükdə, dönüb sadiq dostun olarlar‖ deyir. 

Birgəyaşayış şəraitində insanların bir-biri-

nin dadına çatması, bir-birinə kömək, yardım əli 

uzatması zəruri, vacib hal kimi insaniyyətin əsa-

sını təşkil edir. Bu baxımdan humanistliyin ma-

hiyyəti, ifadə formaları ilə bağlı yaradıcılıq irsi 
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ilə sağlığında əbədiyyət qazanmış Nizami Gən-

cəvi xalqın işinə, əməlinə yararlı olmağı insa-

niyyətliliyin əsası kimi qiymətləndirir. O bildirir 

ki, öz həyat dünyasının bəzəyini artırmaq üçün 

arzu və istəklərlə yaşayan insan həmişə xoş ətir 

saçan xüsusiyyətləri ilə insaniyyətliliyini təsdiq-

ləməlidir. Şair xatırladılan çağlarda 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 

Gültək xoşxasiyyət olmalı müdam. (1, s.281)  

 

sualları ilə insanları qarşılaşdırır, deyilən 

müdrik fikirləri saf-çürük etməyə çağırır. Şair 

əsərlərində humanist ideyalar təbliğ etməklə 

insanları xeyirxah və qayğıkeş, düzgün və doğ-

ruçul olmağa, özündən böyüklərə hörmət etmə-

yə çağırır. 

Humanistliyin mahiyyət və məzmununu 

səciyyələndirən ədalət, insaf, səxavət, sadəlik, 

təvazökarlıq və digər tərbiyə komponentləri me-

yarları barədə Sədi Şirazi qiymətli fikirlər müəl-

lifidir. Onun yaradıcılıq irsində insanları biganə-

likdən çəkindirən fikirlər çoxdur. Bu baxımdan 

demokratik və xəlqilik şairin aşağıdakı misra-

larında daha bariz şəkildə ifadə olunmuşdur. 

 

Oxşa könülləri, xalqı sal yada, 

Təkcə öz haqqına qalma dünyada... 

İnsanı yaşadan budur, doğrusu: 

Yaxşılıq ümidi, pislik qorxusu (7, s.46). 

 

Mənəvi təmizliyə, əxlaq saflığına, vicdan 

büllurluğuna son dərəcə böyük əhəmiyyət verən 

N.Tusi uşaqların və gənclərin mənəvi-əxlaqi tər-

biyəsi ilə məşğul olmağı məsləhət görürdü: 

―...İnsanların ömürlərinin lap ilk çağlarından 

ata, ana tərbiyəsinə, sonra şəriət qayda-qanunla-

rına, daha sonra əxlaq və əqidənin saflaşdırılma-

sına, hikmətə çatmasına böyük ehtiyacları var-

dır. Əgər təbiətləri nəsihət qəbul edib hikmətə 

çatsa, onlar da yüksəlib səadətə çatmış olarlar, 

qəbul etməsələr, alçalıb aşağı səviyyədə qalar-

lar‖ (8, s. 68). 

Dostluqda möhkəm, xeyirxah olmağı gənc-

lərə məsləhət bilən N.Tusi yalan danışmamağı 

təkid edərək deyirdi: ―...Sataşmaq, yalan danış-

maq, ümumiyyətlə, pis şeydir, xüsusilə dostlara: 

yalanla dostluq bir yerə sığmaz‖ (8, с. 55). 

Humanistlik ilkin əxlaqi kateqoriya olmaq-

la yanaşı, bütün mənəvi keyfiyyətlərin hamısına 

və ayrı-ayrılıqda hər birinə qaynayıb-qarışmaq və 

bu keyfiyyətlərin mahiyyət və məzmununa daha 

yaxın, daha vacib mənəvi keyfiyyətlərdəndir. 

Humanistlik məktəbəqədər yaşlı uşaqda tərbiyəvi 

mühit və tərbiyəvi təsir sayəsində təşəkkül tapır. 

İnsanı nizamlı münasibətlərə, tərəqqiyə, xoş ov-

qata istiqamətləndirən humanistlik əxlaq prinsip-

ləri əsasında məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda kiçik 

yaşlarından formalaşmalı və son nəticədə onların 

əqidəsinə çevrilməlidir. Buna görə də məktəbə-

qədər yaş dövründən uşaqlara insanlara qayğı ilə 

yanaşmağı öyrətmək lazımdır. Uşaqlar gücləri 

çatan xoş məramlı işləri yerinə yetirməyi özləri-

nin həm insaniyyətlilik, həm də vətəndaşlıq bor-

cu hesab etməlidirlər.  

Göründüyü kimi, humanistlik adamdan, 

sözün əsl mənasında, insan olmağı tələb edir. 

Bütün bu əlamətlərin ən əsasları ümumiləşdiril-

sə, humanizm insanları başa düşmək və halına 

acımaq, şəxsiyyətin nailiyyətlərinə dərin hör-

mət, qayğı, zülmə və zorakılığa qarşı barışmaz-

lıq kimi ifadə edilir. 

Əgər biz humanizmə əxlaqın prinsiplərin-

dən biri kimi baxsaq, onda insan onun özünə-

məxsus sistem yaradıcı olar (elə buradan da 

―humanizm‖, ―insanpərvərlik‖ anlayışı yaranır). 

Buradan belə nəticə hasil olur ki, humanizm 

pedaqogikanın – insan tərbiyəsi haqqında olan 

elmin əsas prinsiplərindən biridir. O, bütün tər-

biyə prinsiplərini özündə cəmləşdirir və onların 

məzmununu zənginləşdirir. Onların hamısının 

əsasında insan şəxsiyyətinə humanist münasibət, 

məhəbbət, hörmət, qayğı durur.  

Bütün bu proseslər humanizm tərbiyəsinin 

komponentlərini xarakterizə edir. Bu kompo-

nentlərə humanist hisslər, humanist münasibət-

lər, humanist keyfiyyətlər daxildir. Bu kompo-

nentlər davranışda təzahür etdiyinə görə, onlar 

məktəbəqədər yaşlı uşağın tərbiyəlilik səviyyə-

sinə təsir göstərir. 
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Problemin aktuallığı. Pedaqogika elmi üçün 

əsas problem sayılan şəxsiyyətin humanizm tərbiyəsi 

əsrdən-əsrə çox əhəmiyyətli dəyişikliklərdən keç-

mişdir. Bu zaman onun mahiyyət və məzmunu icti-

mai-iqtisadi quruluşun, tarixin dövrün ideologiyasını 

əks etdirmişdir. Mövcud olduğu müddətdə ən yük-

sək dəyər kimi şəxsiyyət düşüncələri və inkişafı, in-

sanın həyatının müxtəlif dövrlərinin daxili dəyərini 

anlamaq, daxili potensialını ortaya çıxarmaq ehtiyacı 

ilə zənginləşmişdir. 

Problemin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı 

uşaqların humanizm tərbiyəsinə əxlaqın prinsiplərin-

dən biri kimi baxsaq, onda insan onun özünəməxsus 

sistem yaradıcı olar (elə buradan da ―humanizm‖, 

―insanpərvərlik‖ anlayışı yaranır). Buradan belə 

nəticə hasil olur ki, humanizm pedaqogikanın – in-

san tərbiyəsi haqqında olan elmin - əsas prinsiplərin-

dən biridir. O, bütün tərbiyə prinsiplərini özündə 

cəmləşdirir və onların məzmununu zənginləşdirir. 

Onların hamısının əsasında insan şəxsiyyətinə huma-

nist münasibət, məhəbbət, hörmət, qayğı durur.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

ali məktəb və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində 

tərbiyə işlərinin təşkili prosesində istifadə etmək 

olar. 

 

Ədəbiyyat 

 

1. Gəncəvi, N. İsgəndərnamə. -Bakı: Yazıçı, -1982  

2. Həşimov, Ə.Ş. Xalq pedaqogikasında tərbiyənin üsul və vasitələri. -Bakı, -1980, -231 s. 

3. Kitabi-Dədə Qorqud. -Bakı: Azərnəşr,1962.  

4. Qabusnamə. -Bakı: Azərnəşr. -1989, -237 s.  

5. Qurani-Kərim. -Bakı: Azərnəşr, -1991, -368 s.  

6. Nizaminin hikmət və nəsihətləri. -Bakı: Yazıçı, -1981, -218 s.  

7. Şirazi, S. Gülüstan. -Bakı, -1960. -238s. 

8. Tusi, N. Əxlaqi-Nasiri. -Bakı: Lider, -2005, -140 s. 

9. Veysəlova, Ç.V. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda humanizm tərbiyəsinin yolları və vasitələri. -Bakı, -

2006 

E-mail: xalidetalibova@mail.ru 

Rəyçilər: ped.ü.fəls.dok. Ġ.B. Əmirəliyeva,  

ped.ü.fəls.dok. G.V. Sultanova 

Redaksiyaya daxil olub: 05.10.2021.

həssaslıq 

qayğıkeşlik 

mehribanlıq 

diqqətlilik 

insanların dərdinə 

şəriklik 

insanların 

sevincinə şəriklik 

fədakarlıq 

güzəştə getmək 

insaflılıq 

tələbkarlıq 

qətiyyətlilik 

ədalətlilik 

başqasına inam 

mərifət 

nəzakətlilik 

xoşrəftarlıq 
hörmət 

düzgünlük 

xeyirxahlıq 

məktəbəqədər 

yaşlı uşağın 

şəxsiyyəti 

mailto:xalidetalibova@mail.ru


Kamal Həsən oğlu Camalov 

178 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 5, 2021 

 

PEDAQOJĠ TƏNQĠD VƏ BĠBLĠOQRAFĠYA 
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Görkəmli mütəfəkkir-pedaqoq Mirzə Əb-

dürrəhim Talıbov yazır ki: ―Mənşə, rəng, cins 

və digər mənsubiyyətlərdən asılı olmayaraq, hər 

xalqın, hər millətin elə oğul və qızları olmuşdur 

ki, öz təfəkkür, bilik və ilham mənbələrindən 

qidalanaraq, əbədiyyətə qovuşan əsərlər yara-

dıb, ümumbəşər xəzinəsinə vermişlər. Bunlara 

alimlər, mütəfəkkirlər və sənətkarlar ordusu de-

yərlər. Bütün bəşəriyyətin borcu budur ki, bun-

ların bizə bəxş etdiyi abidələri və əbədi mirası 

həvəslə öyrənib, hər kəs öz gücü və qavraya bil-

diyi qədər onlardan pay götürsün. Bu elm və 

ədəb xəzinəsindən payı çox olanın səadəti də 

çox olar‖. Bəli, belə əbədiyyətə qovuşan və 

ümumbəşər xəzinəsinə çevrilən əsərlərdən biri 

də pedaqogika elmləri doktoru, professor, Azər-

baycan Respublikasının əməkdar müəllimi Akif 

Nurağa oğlu Abbasovun ―Milli əxlaq və ailə eti-

kası‖ adlı dərsliyidir (Bakı: Mütərcim, 2010, 

320 səh.). Əminliklə deyə bilərik ki, Nizaminin, 

Sədi Şirazinin, Marağalı Əvhədinin, Nəsirəddin 

Tusinin və digərlərinin əsərləri ilə çağdaş döv-

rümüz arasında neçə yüzilliklər varsa, Akif Ab-

basovun müdrik fikirlər, hekayələr, sual və tap-

şırıqlarla zənginləşdirdiyi ―Milli əxlaq və ailə 

etikası‖ adlı dərsliyi də gələcək yüzilliklər içəri-

sində həmişə vərəqlənəcək, əldən-ələ keçəcək 

əsərlərdən olacaqdır. 

Çağdaş dövrümüzün ən iqtidarlı alimi, 

görkəmli pedaqoq və yazıçılarından olan Akif 

Abbasovun ―Milli əxlaq və ailə etikası‖ adlı 

dərsliyi dörd bölmədən (fəsildən) ibarətdir. 

―Milli əxlaq və ailə etikasının ümumi məsələlə-

ri‖ adlı I bölmədə Akif müəllim əxlaqın yaran-

ması və inkişafından, Azərbaycan şifahi xalq 

ədəbiyyatındakı milli-mənəvi dəyərlərdən, 

―Avesta‖da, islam dinində və ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ dastanında əxlaqi təlimin mahiyyətin-

dən, həmçinin Nizami Gəncəvinin, Nəsirəddin 

Tusinin, Şah İsmayıl Xətayinin, Məhəmməd Fü-

zulinin, Azərbaycan maarifçilərinin yaradıcılı-

ğındakı ailə münasibəti məsələlərinin incə və 

həssas məqamlarından söz açmış, tədqiq-təhlil 

süzgəcindən keçirmişdir. Müqəddəs kitablardakı 
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tərbiyəedici imkanlardan, həmçinin Zərdüşt 

peyğəmbər (ə), Məhəmməd Peyğəmbər (ə), 

Həzrəti Əli (ə), övliya bildiklərimiz Abdullah 

bin Mübarək, Əbdül Qadir Gilani, Əbu Səid 

Xərraz, Cüneyd Bağdad, Sirri Sədəqi və başqa 

bu kimi böyük zatlardan bəhs edən professor 

ailə münasibətlərində mənəvi xarakter(lər) 

müəyyənləşdirmişdir. 

Bu bir faktdır ki, əsrlər keçmiş, bəşəriyyət 

tarixində köklü dəyişikliklər, yeni dəyişikliklər 

olmuşdur. Ancaq Akif Abbasovun sözləri ilə de-

sək əxlaq nə qədər inkişaf etmiş olsa da, forma 

və məzmun dəyişsə də yenə də ötən əsrlərdə ailə 

haqqında deyilən tərbiyəvi fikirlərin dəyəri heç 

də azalmamışdır. Bu gün də ailəyə bağlılıq, qa-

dının sədaqəti, kişi qeyrəti, qadın isməti, ailənin 

şərəfini qorumaq və s. milli dəyərlər arasında 

xüsusi yer tutur. Xalq pedaqogikasına geniş yer 

ayıran Akif Abbasov bu kimi ibrətamiz misallar 

gətirir: ―Arvadın isməti-ərin izzəti‖, ―Varını iti-

rən az şey itirər, namusunu itirən çox şey‖, 

―Ailə xoşbəxtliyin açarıdır‖, ―Ağıllı gəlinin ailə-

də üzü ağ olar‖, ―Ağıllı gəlin ər evində həm ya-

rıyar, həm qarıyar‖, ―Ailədə yanılmaq yamanlıq 

gətirər‖, ―Ailənin üzüağlığı namusdur‖, ―Ailəyə 

xor baxan aləmə də xor baxar‖, ―Ailənin sirri, 

sözü ailədə qalar‖, ―Arvadı tənbəl olan kişinin 

işi əngəl olar‖ və s. Professor haqlı olaraq qeyd 

edir ki, xalq təfəkkürünün ən gözəl, bariz nümu-

nələrinin toplandığı folklor insanları mənəvi ba-

xımdan saflaşdırır, bir şəxsiyyət kimi kamilləş-

dirir, yetkinləşdirir. Belə nümunələr ailə və 

məktəb uşaqlarının, yeniyetmə və gənclərin tər-

biyəsində istifadə olunmalıdır. 

Professor Akif Abbasov ―Avesta‖ və 

islam dinindəki ailəyə ciddi münasibətlərin for-

malaşdırılması məsələlərini də xüsusi diqqət 

mərkəzində saxlamışdır. Hər iki əsərdən nümu-

nələr gətirərək göstərir ki, ailə tərbiyəsi prose-

sində bihudə yerə tələbkarlığı azaltmaq, ehtiyac 

duyulmadan tərbiyə olunana acıyaraq rəhmdil-

lik, yersiz mərhəmət göstərmək, güzəştə get-

mək, sərt tədbir görmək, lazım gəldiyi halda ba-

ğışlamaq uşağın əxlaqını pozar, onu ərköyün, 

sözeşitməz edər. 

Görkəmli alim, professor Akif Abbasov 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖da ailə tərbiyəsi nümu-

nələrini də ətraflı və maraqlı şəkildə tədqiq-təh-

lil süzgəcindən keçirmişdir. Belə ki, Oğuzlarda 

övlada valideyn məhəbbətini; oğlan və qızlara 

ad qoyma mərasiminin necə və hansı şəkildə 

təşkil olunmasını; qadına münasibəti; ailə şərəfi-

ni; ömür-gün yoldaşlarını necə seçmələrini; ailə-

də uşaqlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin 

necə tənzimlənməsini; ailələrdə uşağa(lara) tələ-

batın həllinin necə tapmasını təsvir etmişdir. 

Müəllif yazır ki, Oğuzlarda ailənin şərəfini qo-

rumaq ailənin bütün üzvlərinin müqəddəs borcu, 

vəzifəsi hesab edilmişdir. Bu gün də türk dünya-

sında, Azərbaycan xalqında bu hiss son dərəcə 

güclüdür. Ailənin namusunun, qız-gəlinin ismə-

tinin qorunması üçün cavanlarımız, ailənin baş-

çıları, qadınlarımız tarixən hər cür məhrumiy-

yətlərə, əzab və işgəncələrə sinə gərmiş, müba-

rizə aparmışlar. 

Bildiyimiz kimi, Dədə Qorqud 54 öyüd 

söyləmişdir. Bu 54 öyüdün 16-sı ancaq ailə və 

ailə tərbiyəsi ilə bağlı öyüdlər sayılır ki, Akif 

müəllim də bu kimi öyüdləri anlaşıqlı və sadə 

dildə təhlil obyektinə çevirmişdir. Akif müəllim 

dərs vəsaitinin ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da tərbiyə 

məsələləri‖ adlı yarımbölməsində övlada olan 

ata sevgisini, ana məhəbbətini, ailədə uşaqlar 

arasındakı qarşılıqlı münasibətləri boylardan 

gətirdiyi faktlarla, misallarla təsvir edir və bütün 

bunları ailə etikasının rəmzi hesab edir. Belə ki, 

Baybörənin oğlu Beyrəyin ―ölüm‖ xəbərini eşit-

məsi və atanın ağlamaqdan gözlərinin tutulması, 

16 illik ayrılıqdan sonra oğluna qovuşması, oğlu 

olduğuna əmin olması üçün, oğlunun (Beyrəyin) 

çəçələ barmağını qanadıb dəsmala silib gözləri-

nə çəkməsini, gözləri açılarsa, gözlərinə yenidən 

nur gələrsə oğlu olacağına inanacağını; Dirsə 

xanın xainlər tərəfindən aldadılaraq oğlu Buğacı 

ölümcül yaralaması, ananın dağ çiçəyi və ana 

südü ilə oğlunun yarasına məlhəm qoyub sağalt-

ması; Beyrəyin bacılarının hər gedib-gələndən 

Beyrəyi sormalarını, ələmə-yasa batmalarını və 

s. Akif Abbasov psixoloji baxışdan entuziast bir 

sənətkar kimi xarakterizə edir. 

Demokratik fikirlər müəllifi Akif Abbasov 

Nizami Gəncəvinin ―Xosrov və Şirin‖ əsərində 

Məhin Banunun Şirinə poetik dillə dediyi öyüd 

dolu sözləri eyni ruh, eyni görüşlə nəsr dilinə 

çevirərək mənəvi gözəllik ölçüləri ilə oxucusuna 

çatdırması da təqdirəlayiqdir. Dərslikdən oxuyu-

ruq: ―Sən (Şirin – K.C.) bütün gözəllərin sulta-

nısan, sənin bircə nazın yüz şahlığa dəyər; xoş-

bəxtlik sənin ardınca kölgə tək gəzir. Gözəlsən, 

camalın yer üzünə nur saçır, fəqət, sənin bəzə-
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yin ismətdir, nəzakətdir, hüsnün ismətinin pəna-

hındadır‖ [Bax: səh.50]. Bu bölmənin təhlili bir 

daha göstərir ki, Akif müəllimin dili diqqətəla-

yiqdir. Akif müəllim dilin hissi cəhətinə, təsirli 

olmasına çox əhəmiyyət verir. Professorun dili 

bir şeir qədər ahəngdar və ifadəlidir, oxucusuna 

lirik bir parça təsiri bağışlayır. 

―Əxlaqın əsas kateqoriyaları‖ adlanan 

(vicdan, namus, ismət, həya, məsuliyyət, şərəf 

və ləyaqət, xeyirxahlıq və yaxşılıq və s.) ikinci 

bölmədə Akif müəllimin mövqeyi daha çox bö-

yükdür. ―Əxlaqın əsas kateqoriyaları‖ adlı böl-

mədə müasirlik biz oxucuları hər şeydən daha 

çox maraqlandırır. Çünki ədəbiyyatlardan gətir-

diyi yüksək bədii mövqeni misallarla, məsəllərlə 

qiymətləndirdiyi kimi, onun ictimai-tərbiyəvi 

rolunu da yüksəkdə tutur. Vicdan nədir? sualına 

―Vicdan şəxsiyyətin öz davranışına görə mənəvi 

məsuliyyəti anlamasının bir formasıdır‖ – cavab 

verən Akif Abbasov etibarlı mənbələrdən, müx-

təlif şair və yazıçılardan da maraqlı misallar gə-

tirir. Yazır ki, vicdanlı insan pislik toxumu səp-

məkdən uzaq olur. Belə insanlar çalışırlar ki, hə-

yatda fəal mövqe tutsunlar. Təhsil alan, işləyən 

insanlara qayğı ilə yanaşsınlar. Tək özlərinin 

yox, ətrafdakı insanların da sevincinə, kədərinə 

şərik olsun, xeyirxahlıq, qayğıkeşlik göstərsin. 

Belələri çalışırlar ki, sonradan peşmançılıq çək-

məsinlər. Vicdan bəzi xüsusiyyətlərə malikdir: 

ideala can atmaq; şəxsi qiymət; hərəkət və dav-

ranışın ideala uyğun olması, yaxud olmaması 

nəticəsində meydana gələn mənəvi hiss və s. 

Professor vicdanın oyaq olması, adama düzgün 

yol göstərməsi üçün özünəhesabatı vacib amil 

hesab edir. Əgər insan günü başa çatandan sonra 

– ötən saatları necə keçirdim, ondan səmərəli 

istifadə edə bildimmi? Məktəbdə, işdə üzərimə 

düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirdimmi, 

yoxsa günümü birtəhər ötüşdürdümmü? Kimin-

sə xətrinə dəydimmi? Bu və ya digər hadisə baş 

verərkən mənəvi borcuma əməl etdimmi? Ki-

minsə bədxahına çevrilmədim ki? bu və ya bu 

kimi başqa suallarına cavab axtarırsa deməli 

vicdanı qarşısında da cavab verir. Həyanı vicda-

nın barometri hesab edən Akif müəllim gənc 

ailələrdən vicdanı, abırı, həyanı itirən insanlar-

dan kənar olmağı tövsiyə edir. Yazır ki, belələ-

rindən hər cür pislik, mərdiməzarlıq, alçaqlıq 

gözləmək olar. İnsan taleyi ilə oynamaq həmin 

şəxslər üçün heç nədir. Belə ünsürlər cəmiyyət 

qarşısında, vətən, xalq qarşısında məsuliyyət da-

şımaq istəmirlər. Vicdanını itirənlər yalnız özlə-

rini düşünür, öz firavanlığı, mənafeləri üçün 

çalışırlar. 

Akif Abbasov ―Milli əxlaq və ailə etikası‖ 

dərsliyində şərəf və ləyaqət, namus, ismət, həya, 

məsuliyyət, xeyirxahlıq və yaxşılıq və s. söhbət 

açarkən belə anlayışların qədim tarixə kökləndi-

yini misallar və izahlarla açıqlayır. Yazır ki, 

feodalizm dövründən başlayaraq bəy, ağa, zadə-

gan, xan, hersoq, qraf, baron və knyaz kimi ti-

tulların sahibləri şərəf, namus və ləyaqət baxı-

mından öz şəxsiyyətlərini digər insanlardan 

üstün hesab etmiş, belə məfhumlara böyük də-

yər vermiş, bəy, ağa, qraf, knyaz adlarına ləkə 

gətirməkdən çəkinmişlər. Professor ―O olmasın, 

bu olsun‖ bədii filmindən misal gətirir: Rüstəm 

bəy qumarda uduzur. Daha pulu olmadığı üçün 

ayağa qalxaraq uduzduqlarını qaytaracağına 

masa ətrafındakılara inandırmaq üçün tituluna 

and içir: ―Uduzduğum pulları yarım saatdan 

sonra gətirərəm. Mən bəy kimi namusuma and 

içirəm‖ – deyir. Şərəf, namus və ləyaqət hissi 

bəzi bəy, ağa, xanlarda lovğalıq, xudpəsəndlik, 

şöhrətpərəstlik, heç kimi bəyənməmək, harınlıq 

da yaradırdı. Ancaq bəy, ağa, xanların bir çoxu, 

sözün həqiqi mənasında, şərəf, namus, ləyaqət 

nümunəsini göstərir, özlərini ağayana – əsl in-

san kimi aparmışlar. Bu mənada, Akif müəllim 

İsmayıl Şıxlının ―Dəli Kür‖ romanındakı Ca-

handar ağanı oxuculara xatırladır. Təbii ki, bu 

fikirlərdən heç də belə anlaşılmasın ki, şərəf, na-

mus, ləyaqət ancaq bəy, ağa, zadəgan, xan, her-

soq, qraf, baron və knyaz kimi titulların sahiblə-

rinə aid edilməlidir. Xeyir, heç də elə deyil. Bu 

gün cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvləri şərəf, ləyaqət 

və namusu var-dövlətdən, titul və rütbədən, və-

zifədən də uca tuturlar. Akif Abbasovun atalar 

sözü və zərbi-məsəllərdən, həmçinin görkəmli 

mütəfəkkirlərdən gətirdiyi misal və məsəllər də 

təqdirəlayiqdir. Bunlardan bir neçəsinə nəzər 

salaq: ―Varını itirən az şey itirər, namusunu iti-

rən-çox şey‖; ―Namusu itə atdılar, it yemədi‖; 

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

Qoy sənə rəhbərlik edən ancaq təmiz vicdanın 

olsun (Xaqani Şirvani)‖; ―Sizə yaxşılıq edildiyi 

vaxt siz də yaxşılıq edin (Məhəmməd peyğəm-

bər)‖; ―Bacardığın qədər yaxşılıq toxumu ək ki, 

yaxşı bəhrə götürəsən (Hümam Təbrizi)‖; 

―Mənəvi borc insanlar arasında münasibətlərdən 
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yüksəkdə durur (İmmanuel Kant)‖; ―Çalış öz 

dövrənə həmişə əxlaq, namus və qeyrət hasarı 

çək (Marağalı Əvhədi)‖; ―Kişinin qeyrəti olma-

sa, məsləki də olmaz (Keykavus)‖; ―Namuslu 

adamlar üçün namus, alim üçün alimlikdən daha 

əzizdir (Jan Jak Russo)‖. 

Akif Abbasov, həmçinin ―Milli əxlaq və 

ailə etikası‖ adlı dərsliyində maraq dolu suallar 

da yaratmışdır. İnsan nə üçün yaşayır? Həyatın 

mənası varmı, varsa – nədədir? Hansı həyat tər-

zinə üstünlük verilməlidir? Yaşamağa dəyərmi? 

Xoşbəxtlik var-dövlətdir, yoxsa...? Belə maraq 

dolu suallara Akif müəllim özü də cavab verir. 

Dərslikdə qeyd edildiyi kimi, bəziləri güman 

edirlər ki, insan dünyaya gəldi, yaşadı, öldü – bu 

dövr, bu müddət onun həyatıdır. Əslində isə bu 

belə deyil. İnsanın mənalı, məzmunlu, cəmiyyət 

və ailəsi, bəşəriyyət üçün gördüyü işlər, onlar 

üçün yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi faydalı, məh-

suldar ömrü onun əsl həyatıdır. Mənasız sərf et-

diyi, sadəcə yeyib-yatdığı, ailəsinin gözündən 

oğurlayıb çəkdiyi kef, necə deyərlər, ―papağını 

günə yandırdığı‖, insanlığa fəlakətlər gətirdiyi 

günlər, adamların iztirabına, göz yaşlarına, kə-

dərinə, bəxtəvərliyinə, əzab-əziyyətinə, işgəncə-

sinə səbəb olduğu anlar onun ömrünə yazılmır, 

yazılsa da, qara hərflərlə yazılır. 

Akif müəllim dərslikdə cəmiyyət və ailəsi 

üçün gördüyü işlərdən, onlar üçün yaşayıb fəa-

liyyət göstərən Azərbaycan xalqının iftixarları 

sayılan Rahib Məmmədovdan, Mübariz İbrahi-

mov kimi igid, qorxmaz cəsurlardan da bəhs 

edir. Bir zamanlar Biləsuvarda böyüyüb boya-

başa çatan Mübariz İbrahimovu tanıyanlar, zən-

nimizcə, onlarla idi. Ordu sıralarında vətəni xid-

mətini yerinə yetirən zaman nə qədər üzdəniraq 

erməni əsgərlərini, zabitlərini, generallarını və 

sursatlarını məhv etmişdisə ermənistanda ma-

təm elan olunmuşdur (2010-cu ilin iyun ayı). 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyev tərəfindən ölümündən sonra Azər-

baycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı adına 

layiq görülən Mübariz İbrahimovun ailəsinə də 

Azərbaycan xalqının məhəbbəti sonsuzdur. 

Böyük Vətən Müharibəsində igidlik göstərən 

Mehdi Hüseynzadə, Gəray Əsədov, Həzi Asla-

nov, Qafur Məmmədov və digərlərinin adını çə-

kiriksə II Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə 

Qarabağı mənfur düşmənlərdən qanı bahasına 

geri alan minlərlə şəhidlərin və qazilərin adını 

çəkmək olar. Professorun qeyd etdiyi kimi, ana 

torpağı öz canları-qanları bahasına qorumuş şə-

hidlər və qazilər hər bir ailənin övladlarına ör-

nəkdir, nümunədir. İnsan ömrü çox da uzun 

deyil, ona görə də bu həyatı mənalı yaşamağa 

çalışmaq lazımdır. Anri Barbüsün dediyi kimi: 

Ölmək yox, yaşamamaq dəhşətdir. 

Tədqiqatçı-alim Akif Abbasov ―Ailə eti-

kası‖ adlı üçüncü bölmədə ―Oğlan və qızların 

qarşılıqlı münasibətlərinin əsasları‖, ―Sevənlərin 

davranış mədəniyyəti‖, ―Nikah‖, ―Ailə üzvlərinin 

hüquq və vəzifələri‖, ―Ailənin mənəvi əsasları‖, 

―Ailənin psixoloji iqlimi‖, ―Ailə bayramları‖, 

―Ailə büdcəsi‖ və s. məsələlərdən bəhs edir. Ailə 

– insanların qarşılıqlı əlaqə, fəaliyyət və münasi-

bətlərinin ən qədim təsisatı, unikal hadisə və tə-

zahürüdür – deyən professor ailəni ictimai-tarixi 

hadisə adlandırır. Həmçinin, ailənin bir sıra funk-

siyalarına (reproduktiv, təsərrüfat-iqtisadi, ünsiy-

yət, tərbiyə, ailənin asudə vaxtının və istirahəti-

nin təşkili, bərpaedici və s.) da aydınlıq gətirmiş 

və təhlil süzgəcindən keçirmişdir. 

Professor ―Milli əxlaq və ailə etikası‖ 

dərsliyinin ―Ailə və uşaqlar‖ adlı dördüncü böl-

məsində də (―Gənc ailədə uşaq‖ səh.287; ―Ailə-

də uşaqların tərbiyəsi. Ata və ana ilk tərbiyəçi-

lərdir‖ səh.295; ―Ailədə tərbiyənin prinsip və 

metodlarından istifadə‖ səh.308) ailədə tərbiyə-

nin prinsip (Uşaqların yaş, cinsi və psixoloji xü-

susiyyətlərinin nəzərə alınması prinsipi; Tərbi-

yədə fərdi yanaşma prinsipi; Hörmət və tələb-

karlıq prinsipi; Tərbiyə olunanın müsbət cəhət-

lərinə istinadən qüsurların aradan qaldırılması 

(nikbinlik) prinsipi; Uşağın diqqətini mənfi nü-

munələrə yönəltməklə davranış normalarından 

kənaraçıxma hallarının qarşısını almaq prinsipi; 

Tərbiyəvi təsirlərdə vahidliyin gözlənilməsi 

prinsipi; Sistematiklik və ardıcıllıq prinsipi) və 

metodlarından (alışdırma, öyüd-nəsihət, söhbət, 

rəğbətləndirmə və cəzalandırma, şəxsi nümunə 

və s.) necə istifadə etməyin yollarına aydınlıq 

gətirmiş və həmçinin, aydın, səlis, rəvan sözlər 

və cümlələrlə şərh və izah etmişdir. 

Əbəs yerə demirik ki, aydın zəka sahibi 

Akif müəllim ―Milli əxlaq və ailə etikası‖ adlı 

dərsliyində ailə münasibəti məsələlərini səlis, 

rəvan dillə və sadə, aydın cümlələrlə şərh və 

izah etmişdir. Bir çox dərsliklərə nəzər salan za-

man görürük ki, çox müəlliflər hər hansı bir 

mövzunu tədqiq və təhlil etməyə çalışarkən 
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(Məsələn, deyək ki, Ailə tərbiyəsi; Ailəyə peda-

qoji kömək; Ailənin psixoloji iqlimi; Ailə bay-

ramları; Sinif rəhbərinin ailə ilə işi və s.) daha 

çox aşağıdakı şəkildə yazırlar: Valideynlər Kon-

vensiyanın uşağın yaşamaq hüququ haqqında 

müddəalarını bilməlidir(lər); Ailə ənənələrin 

varisliyini təmin etməlidir(lər); Sağlam ailələrdə 

valideynlər və uşaqlar gündəlik təbii münasibət-

lərə bağlı olmalıdır(lar); valideynlər öz uşaqları-

nın xarakter və xüsusiyyətlərini bilməlidir(lər) 

və s. və i. Göründüyü kimi, dır, dir, lar, lər. An-

caq professor Akif Abbasov istiqamətvericiliklə 

yanaşı hər bir mövzuda fikirləri aydın işıqlan-

dırmış, portret rəssamı kimi əlvan rənglərlə, bo-

yalarla canlandırmış, oxucusunu fikirlər, anla-

yışlar aləminə səfərbər etmişdir. Bu da təbii ki, 

hər bir oxucuda xeyirxah əməllər sahibi olmaq 

əzmini, emosionallığı, mənəvi tələbatları daha 

da qüvvətləndirir. 

Akif Abbasovun ―Milli əxlaq və ailə eti-

kası‖ adlı dərsliyindəki fikir və görüşlərə yekun 

vurarkən aşağıdakı nəticələrə gəlirik: 

1. Pedaqogika elminin inkişafında yorul-

maq bilmədən axtarışlar aparan cəfakeş tədqi-

qatçı Akif Abbasov Azərbaycan ailəsində milli 

əxlaqımızı və onun tələblərini əsas götürərək 

qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasını pedaqoji-

psixoloji məqamlarla araşdırmışdır; 

2. Pedaqoji və psixoloji biliklərin azmanı 

Akif Abbasov Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyya-

tı, ―Avesta‖, islam dini və ―Kitabi-Dədə Qor-

qud‖ dastanlarındakı şəxsiyyətin keyfiyyətləri-

nin inkişafı qayğısına qalmağı vacib tələb kimi 

irəli sürmüş və işıqlandırmışdır; 

3. Tarixi həqiqətləri zərrə-zərrə üzə çıxar-

mış Akif Abbasov Nizami Gəncəvinin, Sədi Şi-

razinin, Marağalı Əvhədinin, Nəsirəddin Tusi-

nin, Məhəmməd Füzulinin, A. Bakıxanovun, 

M.F. Axundovun və b. mənəvi-əxlaqi kamilliyə, 

insani davranışa çağırış və ailədə əxlaqi keyfiy-

yətlərin təbliği ilə bağlı mövqelərini müəyyən-

ləşdirmişdir; 

4. Pedaqogika elminin yorulmaz təbliğat-

çısı Akif müəllim Azərbaycan ailəsində pedaqo-

ji-psixoloji, milli-mənəvi xüsusiyyətləri, adət və 

ənənələri, valideyn-oğlan münasibətləri, oğlan-

larla qızların dostluğuna münasibəti, sevənlərin 

davranış mədəniyyətini, nikah, geyim və gözəl-

liyin vəhdətindəki qanunauyğunluqları müəy-

yənləşdirmiş, təhlil süzgəcindən keçirmişdir; 

5. Alicənab duyğular və nəcib hisslər car-

çısı Akif Abbasov Azərbaycan ailəsində oğlan 

və qızların sosiallaşmanın xüsusiyyətlərini 

müəyyənləşdirmiş və çağdaş mərhələdə sosial-

laşma anlayışının mahiyyəti və məzmununa ay-

dınlıq gətirmışdır; 

6. Milli ruh və milli düşüncə təbliğatçısı 

Akif Abbasov qızların oğlanlarla ünsiyyəti, yaş-

lılarla qarşılıqlı münasibətlərinin pedaqoji-psi-

xoloji məsələlərini araşdırmış, ailə ixtilaflarının 

səbəblərini aydınlaşdırmış və təhlilini vermişdir; 

7. Sözündə qəti, işində mübariz, qərarında 

prinsipial olan professor Akif Abbasov dərs-

likdə gender – insanın cəmiyyətdə davranışını 

müəyyən edən sosial cins və bu davranışın necə 

qəbul edilməsinin vəzifələrini, funksiyalarını və 

rolların konsepsiyasını müəyyən etmişdir; 

8. Saysız-hesabsız əsərlər və tərcümələr 

müəllifi Akif Abbasov ümumtəhsil məktəblərin-

də valideynlərin, xüsusilə gənc valideynlərin ha-

mılıqla pedaqoji-psixoloji sərvət və biliklərə yi-

yələnmələri üçün səmərəli tədbirlər həyata keçir-

məyin metod və yollarını müəyyənləşdirmişdir. 
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